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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003358-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON DINIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

documentos juntados pela Parte Requerida sob Id 14890471, ao teor do 

Art. 437, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115206 Nr: 3569-20.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136464 Nr: 1083-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma dos Santos Rocha de Assis

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestarem, 

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124380 Nr: 2011-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Henrique

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121666 Nr: 427-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EVANGELISTA ESCOCIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

da certidão a seguir descrita: “Certifico que a petição do autor, fls 100, 

protocolada via sistema Pea, com numeração 170476, não veio 

acompanhada do comprovante de pagamento e guias de recolhimento de 

custas”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66089 Nr: 5527-17.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112484 Nr: 1048-05.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Navarro e Volpe - Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/PR 40.339, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:OAB/MT 10.847, Helenise 

Sesti Reghelin - OAB:57752/RS, João Batista de Araújo Barbosa - 

OAB:OAB/MT 9.847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/MT, 

Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, Luana de Almeida 

e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz Carlos Caceres - 

OAB:26.822-B/PR, Nagib Kruger - OAB:4419, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, William 

José de Araújo - OAB:OAB/MT3.928

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos 

advogados/procuradores das partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem acerca do cálculo elaborado, encartado às fls. 

1564/1573.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113418 Nr: 1952-25.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Meracy Santana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandré dos Santos Correa, Indeco Integração 

Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

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

OAB:3624/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130576 Nr: 5452-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Art. 701, XVII da CNGC e Despacho de 

Fl. 79, impulsiono estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na 

figura de seus Causídicos, para indicar o endereço atualizado da Parte 

Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção ao teor do 

Art. 485, IV do CPC.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57355 Nr: 1966-19.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente execução 

fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, em relação às CDA’s 

n° 208, 209, 210, 212, 213, 215, 225, 227, 230, 232, 233, 292, 297, 301, 

320, 323, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 347, 350, 351, 353, 412, 

417, 421, 440 e 444, considerando que foi satisfeita a obrigação.Ainda, 

nos termos do art. 494, inc. I, do CPC/15, altero a sentença de fl. 363, para 

fazer constar como extinta a CDA de n° 351 como quitada. Ressalvo que a 

demanda prosseguirá quanto ao crédito remanescente.Ademais, DEFIRO a 

expedição do competente alvará para liberação da quantia deposita nos 

autos, na conta bancária indicada à fl. 364.Contudo, em observância ao 

Provimento 68 do CNJ, determino a INTIMAÇÃO da parte executada, para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar, no que entender de 

direito.Transcorrido o prazo sem insurgência da parte executada, 

AGUARDE-SE a Secretaria da Vara o prazo de 02 (dois) dias úteis e após, 

independente de novo despacho, EXPEÇA-SE o competente alvará como 

já deliberado.Havendo contraposição da parte executada, façam os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, DESAPENSE os autos e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94248 Nr: 2479-79.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Cilene de Mélo Magalhães

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela exequente, pessoa jurídica de 

direito público, qualificada nos autos, em face do (a) executado (a), 

igualmente qualificado (a).

A parte exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do 

crédito exequendo, requerendo ainda o levantamento dos valores 

depositados em Juízo em relação aos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

entretanto, não se verifica que o executado efetuou o depósito em relação 

aos honorários advocatícios como mencionado pela parte exequente, 

devendo o executado ser condenado ao pagamento de honorários.

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

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

obrigação.

CONDENO o executado ao pagamento de custas judiciais e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento do valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, DESAPENSE os 

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

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96839 Nr: 5327-39.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Gomes de Carvalho & Cia Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESUS GOMES DE CARVALHO & CIA 

LTDA, CNPJ: 08609037000123. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 26/09/2011.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em face de 

JESUS GOMES DE CARVALHO & CIA LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Multa por Auto de Infração procon, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4482/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2010

 - Valor Total: R$ 3.480,00 - Valor Atualizado: R$ 3.480,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Instada a se manifestar, a parte requerente, à 

fl. 73, pugnou pela citação editalícia da parte requerida. Assim, 

considerando que apesar de diversas tentativas não logrou-se êxito em 

localizar o atual endereço da parte requerida, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, conforme postulado à fl. 79. Para tanto, CITE-SE a parte 

executada nos moldes do despacho inicial, devendo o edital ser fixado 

pelo prazo de vinte (20) dias.OBSERVE-SE, no edital, os requisitos do art. 

257 do CPC/2015.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, 

certifique-se.Transcorrido o prazo sem resposta, desde já, com 

fundamento na Súmula 196/STJ nomeio a Defensoria Pública Estadual 

como curadora, devendo o referido órgão ser intimado para apresentar 

resposta no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 09 de julho de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70634 Nr: 3606-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Himave Hidraulica de Máquinas e Veiculos 

Ltda, Edna Pereira Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003026-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELINO ROBERTO DOBROVOSKY (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003026-58.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): VANDELINO ROBERTO DOBROVOSKY RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 320 do 

CPC, juntando aos autos o indeferimento administrativo, por tratar-se de 

documento indispensável para a propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003120-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003120-40.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA RÉU: SEGURADORA 

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

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por 

Solange de Oliveira Izidio em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, visando à complementação no valor R$ 

8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais) referente à 

indenização recebida administrativamente. Foi recebida a inicial ao Id. 

10734461, deferindo-se a Gratuidade de Justiça, Sobreveio a contestação 

ao Id. 12286991, conjuntamente com os quesitos de Id. 12286991- Pág. 14 

e documentos, preliminarmente alegou carência da ação- por falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa, e no mérito requereu a improcedência da ação. Impugnação 

à contestação ao Id. 13153771. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (Id. 13541381), não houve autocomposição. 

O laudo de avaliação médica realizada na ocasião do Mutirão foi acostado 

aos autos sob o Id. 13541381- Pág. 3, ao qual as partes se manifestaram 

(Id. 14544325 e 14592149). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou 

matérias processuais na peça contestatória que merecem apreciação. 

Segundo esposado pela seguradora, há carência de ação, em virtude da 

falta de interesse de agir, uma vez que houve pagamento em sede 

administrativa. Todavia, o recebimento parcial do valor que entende ser 

credor não significa renúncia ao direito de complementação alegado. Por 

oportuno, trago à baila o seguinte julgado: 52290976 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVALIDEZ 

PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A 

INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO APELADO. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA 

SUSEP. COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% DE R$ 

13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não merece guarida, 

haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento 

realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 

entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da indenização do 

seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o seu interesse. In 

casu, impende observar que o exame pericial concluiu que o Recorrido, 

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro inferior esquerdo. Desse modo, o 

valor da verba indenizatória deverá ser calculado da seguinte forma: 70% 

(percentual previsto para perda completa de um dos membros superiores) 

do valor máximo indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o valor pago na via 

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

um dos membros inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o 

Apelado não faz jus a complementação, de modo que o condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade 

ficará suspensa, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. 

(TJMT; APL 58299/2014; Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da 

Silva; Julg. 08/03/2017; DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, 

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

ao pleiteado por meio deste procedimento, rejeito a argumentação de que o 

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 

processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta segurança no 
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julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, o polo ativo alegou 

que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi em grau superior ao 

reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a complementação por 

meio judicial. Contudo, o exame pericial comprovou que a requerente 

recebeu administrativamente o seguro obrigatório pela lesão identificada. 

Restou comprovado que o valor devido à parte requerente consiste em R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), uma vez que 

apurada invalidez parcial incompleta de membro inferior direito. Por apego 

à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da indenização é feito 

da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x membro inferior 

direito (70%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do 

E. STJ) x Percentual de Debilidade (50%) = R$ 4.725,00. A tese 

apresentada pela requerente ao Id. 14544325 não merece acolhimento, 

tendo em vista que não há nos autos elementos probatórios suficientes 

para majorar o grau de debilidade para 75%, como pretendido. Portanto, 

considerando que a indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) que é devida à parte requerente que JÁ 

FOI PAGA em sede administrativa, como indica a exordial ao Id. 10716996 

- Pág. 3 e documento de Id. 10717210 - Pág. 1, não há outra sorte ao 

pedido da exordial senão sua improcedência. Ante o exposto, JULGADO 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINGO O FEITO com 

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

Processo Civil, visto que o pagamento em sede administrativa efetuou-se 

em conformidade com a legislação aplicável, sendo incabível condenação 

em valor complementar, como pleiteado na exordial. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa nos 

termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período 

e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.R.I. Alta Floresta, 20 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000226-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. B. (ADVOGADO(A))

D. J. F. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

D. V. A. D. F. (TESTEMUNHA)

L. V. B. (TESTEMUNHA)

L. D. S. G. (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000226-91.2017.8.11.0007 DIVÓRCIO LITIGIOSO Guarda, 

Regulamentação de Visitas, Fixação, Dissolução Nos termos da legislação 

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

a fim de intimar o o(a) advogado(a) da parte requerida acerca da sentença 

de 14884855 com audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, 

designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 15:00 horas, no edifício 

do Fórum, endereço: Av. Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: 

Alta Floresta-MT, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600. Alta Floresta-MT, 

22 de agosto de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131 Nr: 164-69.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA AGROAVÍCOLA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:130124

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

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

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

integral do acordo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros e interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 Sentença:Vistos,

Enides Monteiro de Miranda ajuizou demanda objetivando a interdição do 

filho, José Monteiro de Miranda, de 41 anos de idade e portador de 

deficiência mental.

 Registrando que o requerido não tinha condições de gerir a vida e 

entendendo presentes os requisitos, pediu liminar para a sua nomeação 

como curadora provisória, juntando os documentos de fls. 10/19.

Por meio da decisão de fl. 26, este juízo recebeu a inicial, designou 

audiência e deferiu o pedido liminar.

Aberta a solenidade, a magistrada contemporânea entrevistou o requerido, 

perguntando sobre sua autonomia para os atos da vida civil, suas 

capacidades físicas, suas atividades de lazer, seus conhecimentos gerais 

e remédios que utilizava regularmente. No ato, consignou o prazo para 

impugnação do pedido (fls.32/33), cujo decurso foi certificado à fl. 34.

À fl. 41, o MPE opinou pera nomeação de perito médico e apresentou 

quesitos.

À fl. 43, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que 

pediu vista dos autos após a realização de perícia médica, que foi deferida 

à fl. 45. Juntado o laudo às fls. 49/51, o polo ativo manifestou à fl. 54. A 

DPE apresentou impugnação por negativa geral à fl. 55.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido (fls. 57/58).

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, especialmente o laudo pericial, constato que o 

interditando possui moderado óbice mental, não tendo discernimento 

suficiente para realizar atos de natureza negocial, muito embora goze de 

lucidez para exprimir suas vontades, seus gostos, suas preferências e 

para adquirir e memorizar informações referentes ao mundo que o cerca, 

o que também restou constatado na entrevista judicial. Nessa linha, 

oportuno assinalar que o médico perito registrou que o retardo mental, 

além de médio, é permanente (incurável e irreversível) e implica na 

impossibilidade de gerir dinheiro e bens e de praticar os demais atos da 

vida civil.

Sendo nítidas as barreiras que afligem a parte interditanda, é de rigor o 

acolhimento dos pleitos e a consequente procedência do pedido, devendo 

ser observadas as limitações dispostas no §1º, do art. 85, do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência:

“§1.º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto”.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral, para o fim de decretar a interdição de Jose Monteiro de 

Miranda, declarando-o parcialmente incapaz de exercer os atos da vida 

civil, tão somente quanto aos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, o que faço com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 

1.767, inciso I, ambos do Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 

13.146/2015.

 Nomeio como a autora como curadora, confirmando a antecipação dos 

efeitos da tutela, dispensada a prestação de contas.

Transitada em julgado a sentença:
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1 – Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).

2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais 

para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 do CPC, 

§9º, III, do CC).

3 – Cumpra-se o determinado no §3º do art. 755 do CPC.

Sem custas e honorários.

 Cumpridas todas as determinações desta sentença, arquive-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113453 Nr: 1982-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurita Alves da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros e interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 Sentença:Vistos,

Marinalva Alves da Silva ajuizou demanda objetivando a interdição da irmã, 

Laurita Alves da Silva, com 69 anos de idade e portadora de deficiência 

mental desde o nascimento.

 Registrando que a requerida não tinha condições de gerir a vida e 

entendendo presentes os requisitos, pediu liminar para a sua nomeação 

como curadora provisória, juntando os documentos de fls. 10/15.

Por meio da decisão de fl. 16, este juízo recebeu a inicial, designou 

audiência e deferiu o pedido liminar..

Aberta a audiência, a magistrada contemporânea entendeu inviável o 

interrogatório e consignou o prazo para impugnação do pedido (fls.20/21), 

cujo decurso foi certificado à fl. 23.

À fl. 26, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que 

apresentou contestação por negativa geral às fls. 27/27-v. Às fls. 

30/31-v, foi designado perito médico e apresentados quesitos. Sobreveio 

laudo pericial às fls. 40/43.

Cientificada do relatório médico, a autora pediu a procedência do pedido 

(fl.45) e a curadora especial registrou a ciência sobre o teor do laudo 

(fl.46).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido(fl.48).

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, especialmente o laudo pericial, constato que a 

interditanda possui severo óbice mental, não tendo discernimento 

suficiente para se comunicar, o que também restou constatado na 

entrevista judicial. Nessa linha, oportuno assinalar que o médico perito 

registrou que o retardo mental, além de grave, é permanente (incurável e 

irreversível) e implica na impossibilidade de gerir dinheiro e bens e de 

praticar os demais atos da vida civil.

Sendo nítidas as barreiras que afligem a interditanda, é de rigor o 

acolhimento dos pedidos e a consequente procedência do pedido, 

devendo ser observadas as limitações dispostas no §1º, do art. 85, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência:

 “§1.º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de 

decretar a interdição de Laurita Alves da Silva, declarando-a parcialmente 

incapaz de exercer os atos da vida civil, tão somente quanto aos atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, o que faço 

com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil 

e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 13.146/2015.

 Nomeio como curadora, sua irmã Marinalva Alves da Silva, confirmando a 

antecipação dos efeitos da tutela, dispensada a prestação de contas.

Por fim, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC.

 Transitada em julgado a sentença:

1 – Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).

2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais 

para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 do CPC, 

§9º, III, do CC).

3 – cumpra-se o determinado no §3º do art. 755 do CPC.

Sem custas e honorários.

 Cumpridas todas as determinações desta sentença, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1039-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Produtores Luteranos - APL, Edegar 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Fomento Mercantil Ltda

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

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924, Jorge 

Augusto Buzetti Silvestre - OAB:13977-A/MT, Juliano Dos Santos 

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

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

os presentes autos a fim de que seja intimado os advogados das partes a 

manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno dos 

presentes autos da instância superior, para eventualmente requererem o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108388 Nr: 3847-55.2013.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TZdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TACIANE FABIANI, 

para devolução dos autos nº 3847-55.2013.811.0007, Protocolo 108388, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 3474-92.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdMdS, MdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos, proposta por Lucas Melo da 

Silva, representado por sua genitora, Marcilene do Carmo Melo.

Vieram a inicial e os respectivos documentos (fls.10/15).

Tentativa de penhora realizada restou infrutífera (fl.22).

A exequente apresentou valor do débito atualizado, requerendo novo 

mandado de citação e intimação para que efetuasse o pagamento sob 

pena de prisão (fl.23).

Devidamente citado, não efetuou pagamento do débito e nem nomeou bens 

a penhora.

 Juntamente com pedido de juntada do demonstrativo de débito atualizado 

a exequente, requereu a decretação de prisão civil do executado.

O Ministério Público apresentou parecer reenterrando petitório da 

exequente.

 Deferido pedido (fl.36).
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Conforme certidão de fl.41, não fora possível cumprimento do mandado, 

tendo em vista que o senhor oficial de justiça não localizou o executado.

Contudo formulado novo pedido, com manifestação do Ministério Público, 

decisão á fl.59, foi efetuada a prisão do executado.

Proposta de acordo apresentada pela genitora do executado, tendo 

anuência da exequente (fl.72).

Homologação e revogação do mandado de prisão (fl.74).

Contudo decorrido prazo acordado para pagamento, ás fls.84/85 a parte 

exequente informou o inadimplemento do executado, requerendo sua 

intimação para pagamento e comprovação, sob pena de ser lhe decretada 

a prisão civil.

Tendo em vista do lapso temporal transcorrido sem conseguir contato com 

a exequente após a intimação do executado, a Defensoria Pública, se 

manifesta requerendo a intimação pessoal da autora.

Em cumprimento da diligencia o senhor oficial de justiça intimou o menor na 

pessoa de seu tio, obtendo informação que o requerido veio a óbito em 

fevereiro de 2017 e que a representante reside atualmente em Foz do 

Iguaçu/PR motivo este que não deixou de proceder à intimação conforme 

certidão de fl.98.

Tendo em vista o abandono da representante do exequente, sem dar 

andamento no feito por mais de 2 (dois) anos, o Defensor Público pugna 

pelo julgamento da presente ação, sem resolução do mérito.

 Manifestação do nobre Representante do Ministério Público, com posição 

favorável ao pedido de extinção do processo (fl.102).

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a exequente deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte exequente passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

Intime-se.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95184 Nr: 3517-29.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, MdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos, proposta por Lucas Melo da 

Silva, representado por sua genitora, Marcilene do Carmo Melo.

Vieram a inicial e os respectivos documentos (fls.09/13).

Devidamente citado (fl.19), não apresentou embargos e não efetuou 

pagamento do débito.

 As penhoras realizadas restaram infrutíferas (flS.28/45).

Ainda, o parquet requereu a intimação da requerente para dar 

prosseguimento no feito, eis que conforme certidão a requerente mudou 

de endereço sem dar ciência a esta juízo (fl.53).

Intimada por edital, se manifestou requerendo a inscrição do nome do 

executado nos órgãos de proteção ao crédito, tendo seu pedido indeferido 

(fl.60).

 A autora requereu realização de busca de valores no saldo de FGTS, Pis 

e Pasep em nome do executado (fl. 61/62).

 O Ministério Público apresentou parecer pugnando pela expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal para informar o saldo existente em nome 

do executado.

O executado requereu juntada de procuração nos autos (fl.69).

Tendo em vista do lapso temporal transcorrido sem manifestação das 

partes, a Defensoria Pública, se manifesta requerendo a intimação pessoal 

da autora.

Em cumprimento da diligencia o senhor oficial de justiça intimou o menor na 

pessoa de seu tio, obtendo informação que o requerido veio a óbito e que 

a representante reside atualmente em Foz do Iguaçu/PR motivo este que 

não deixou de proceder à intimação.

Tendo em vista o abandono da representante do exequente, sem dar 

andamento no feito por mais de 2 (dois) anos, o Defensor Público pugna 

pelo julgamento da presente ação, sem resolução do mérito.

Manifestação do nobre Representante do Ministério Público, com posição 

favorável ao pedido de extinção do processo.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a exequente deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte exequente passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

Intime-se.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 3421-53.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Produtores Luteranos - APL, Edegar 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Fomento Mercantil Ltda

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

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924, Jorge 

Augusto Buzetti Silvestre - OAB:13977-A/MT

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

os presentes autos a fim de que seja intimado os advogados das partes a 

manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno dos 

presentes autos da instância superior, para eventualmente requererem o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92050 Nr: 650-63.2011.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Iracema da Silva

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

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

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

OAB:277787/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, em atendimento à decisão de 

fls. 235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 3749-80.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Santos Rep. C. J. S.

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139752 Nr: 2806-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia dos Anjos Souza, Francisco Idilson Lopes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ambrósio da Costa, Valdenilson Pompilio, 

Denilson Lopes Rubim, Eva Ferreira Barros Pompilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13.546-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT, Junior Aparecido Pereira - OAB:OAB/MT n° 11736, 

Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Nos termos da Legislação vigente e e art. 1.219 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer nesta secretaria a fim de retirar o 

edital de citação expedido nos autos, para publicação em imprensa, 

mediante comprovação nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 7666-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Ferraretto de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, da Comarca de Cuiabá_MT, Às fls. 58/59, que não 

localizou a testemunha Maria Ozanira de Oliveira, para sua oitiva.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEAO (AUTOR(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003391-49.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEAO RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação indenizatória proposta por MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEÃO 

em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A (ENERGISA), 

objetivando a revisão de fatura de energia elétrica e recebimento de 

indenização por danos morais. Narrou que o valor cobrado no mês de 

outubro de 2017 foi injustificado e excessivo, pois não houve causa para 

tamanho aumento do consumo de eletricidade em sua residência. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente que fosse 

determinado à requerida que se abstivesse de suspender o serviço de 

fornecimento de energia para sua unidade consumidora (n.º 6/1019972-7) 

e juntou documentos. Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de 

tutela provisória de urgência e designou sessão de conciliação, na qual 

não houve autocomposição. Citada, a requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de incompetência dos juizados especiais e pleiteando 

a extinção do feito. No mérito, defendeu que a cobrança foi regularmente 

efetuada com base na média mensal de consumo. Afirmou que não existiu 

dano moral indenizável e fez pedido contraposto de cobrança da fatura no 

valor de R$ 787,07. Ao final, requereu a improcedência dos pleitos 

apontados na peça vestibular. Trouxe documentos. Impugnação à 

contestação às fls. 162/172, com a apresentação de novos documentos. 

Saneado o feito por meio da decisão sob ID 12621654, foi mantida a 

decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, rejeitada a 

alegação de incompetência do juízo, indeferido o pedido de 

processamento do pedido contraposto, invertido o ônus da prova e 

determinada a intimação das partes para eventual complementação da 

atividade probatória. Contudo, ambos os envolvidos pediram o julgamento 

antecipado do feito. É o breve relatório. Fundamento e decido. Analisando 

o caderno probatório eletrônico, constata-se a probabilidade de 

enquadramento do faturamento da unidade consumidora por meio de 

ciclos, conforme medições indicadas no documento sob ID 12375078 e 

fundamentos tecidos pela requerida em sua peça contestatória. Contudo, 

mediante avaliação da regra autorizativa desta espécie de cobrança (art. 

86, Resolução n.º 414/2010 da Aneel), impõe-se como requisito a prévia 

divulgação aos consumidores afetados acerca do processo utilizado e 

dos objetivos da medida, in verbis: “Art. 86. Em unidades consumidoras do 

grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras 

em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012). §1º A adoção do previsto neste artigo 

deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, 

permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos 

pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012). §2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de 

acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve 

ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada 

pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). §3º A distribuidora deve realizar a 

leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a 

leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012)”. Neste viés, embora o ônus da prova tenha sido 

invertido em favor da parte autora, revelando-se necessária a conversão 

do feito em diligência (art. 370, CPC), e diante da vedação de decisão 

surpresa (art. 10, CPC), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para 

que em até 10 (dez) dias demonstre a regularidade da cobrança nos 

moldes demonstrados, mediante apresentação de documentos 

relacionados, sob pena de julgamento do feito no estado encontrado e 

aplicação do ônus probatório, segundo termos desta decisão. Aportados 

novos documentos, INTIME-SE a parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias, consoante §1º, do art. 437, do CPC. Do contrário, voltem-me 

conclusos, devidamente certificados. Cumpra-se. Alta Floresta, 21 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 12 de 684



Processo Número: 1001251-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001251-08.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS RÉU: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Alzemiro da Silva Medeiros em face de ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS. Consta na exordial que o autor surpreendeu-se ao 

receber a notícia que seu nome estava inscrito em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Alega que jamais foi notificado 

da existência do débito, e, por conseguinte, não foi constituído em mora. 

Também, que não teve ciência da cessão do crédito. Entendendo 

presentes os requisitos, requereu liminarmente a suspensão da 

“publicidade de desabono”. No mérito, pediu a declaração de inexigibilidade 

dos débitos de R$ 1.119,95 referente ao contrato nº 11535146 e valor de 

R$ 74,90 referente ao contrato nº 13515250 e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais). Recebida a inicial (ID 13042955), foi deferida a gratuidade 

de justiça, designada audiência de conciliação e postergada a apreciação 

da tutela de urgência. Na solenidade, não houve autocomposição (ID 

13829697). Citada, a requerida apresentou contestação (ID 14058744), 

arguindo as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No 

mérito, pediu a improcedência das pretensões autorais. Juntou 

documentos. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Tendo em vista que a apreciação da tutela de urgência requerida 

em caráter liminar foi postergada para após a apresentação de resposta 

pela requerida, que já se efetivou, adentro na análise do pedido provisório 

neste momento. Pois bem. Como cediço, a concessão da tutela de 

urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 

Consequentemente, a ausência dos requisitos mínimos enseja o 

indeferimento da medida. Nesta senda, averiguando o acervo probatório 

até então colacionado, não há segurança suficiente, mesmo em sede de 

cognição sumária, para a averiguar a probabilidade do direito almejado. 

Com efeito, junto à peça de defesa a requerida encartou documentos que 

aparentam demonstrar a origem do débito e a prévia ciência do requerente 

quanto à sua inadimplência, bem como em relação à cessão do crédito. 

Por isto, não sendo possível melhor juízo a respeito neste momento, e 

diante da aparência de regularidade e legalidade relação contratual e dos 

meios coercitivos de cobrança, não vislumbro a probabilidade do direito 

alegado, restando impositivo o indeferimento do pedido da tutela de 

urgência neste momento. Por entender oportuno, colacionam-se julgados 

do E. TJMT a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CÉDULA DE RURAL 

HIPOTECÁRIA, CÉDULA DE CRÉDITO PESSOAL E INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL E CONFISSÃO DE DÍVIDA – 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ABSTENÇÃO/RETIRADA DE 

INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES/AGRAVANTES DOS CADASTROS 

DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC 

exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

pedido de abstenção/retirada do nome do devedor dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária 

probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório 

mínimo para lastrear o requerimento. (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATOS BANCÁRIOS - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A discussão judicial da 

dívida não tem o condão de impedir a inscrição do nome do devedor em 

órgãos de proteção ao crédito, especialmente se não há elementos que 

indiquem a probabilidade do direito e o perigo da demora. (CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018). 

Ante o exposto, não constatada a probabilidade do direito invocado, 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no art. 

300, do CPC. No mais, intime-se a parte requerente para manifestação 

acerca das matérias preliminares e dos documentos carreados junto à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Encerrado o mencionado 

prazo, INTIMEM-SE os envolvidos para que, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, indiquem eventual complementação na atividade probatória. Ao final, 

voltem-me conclusos. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA EIFLER FIDELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002946-94.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELIZANGELA EIFLER FIDELI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de ação cominatória ajuizada por Emilli Eifler Nunes de 

Araujo, representada por sua genitora Elizangela Eifler Fidelli em face do 

Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento de terapia ocupacional e 

consulta com médico neurologista. Narra que a autora tem atraso em seu 

desenvolvimento motor que afetou o aprendizado para engatinhar e de 

fonação (fala). Segundo a exordial, após a família ter angariado recurso e 

levado a criança para avaliação com médica neurologista, foi 

diagnosticada a patologia de “Transtorno do Espectro Autista”, com 

indicação de tratamento fonoaudiólogo e terapia ocupacional, com 

urgência. Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente tutela de 

urgência para que o ente requerido forneça tais tratamentos. Juntou 

documentos ao PJe. Após o declínio de competência, os autos foram 

encaminhados para este juízo, cuja decisão inicial concedeu a gratuidade 

de justiça e requisitou a colheita de parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

(ID 14811440). Instado a manifestar, o NAT registrou em conclusão que há 

pertinência nos tratamentos apontados, porém sem que esteja 

caracterizada urgência. O médico signatário também sugeriu que as 

solicitações da requerente “sejam formalizadas no sistema de regulação 

do estado”. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Tendo 

em vista que a tutela de urgência foi requerida em caráter “inaudita altera 

parte”, passo à sua análise neste momento. Compulsando os autos, 

verifico que embora haja pertinência dos pedidos, o parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico não concluiu pela urgência do caso, segundo a Resolução 

CFM n.º 1451/95, apenas sugeriu que o pedido seja processado 

administrativamente por meio do sistema de regulação do estado. Não se 

discute, sumariamente, a probabilidade do direito, o qual tem guarida do 

direito à saúde previsto no art. 196, da Constituição Federal. Contudo, o 

risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano não são evidentes, 

como declararam os médicos do NAT, mormente porque são limitadas as 

comprovações que instruem o feito e consistem, apenas, em avaliação 

feita por uma única profissional médica. Neste viés, ressaltando que a 

concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante dos 

requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento do pedido provisório 

diante da falta de um dos últimos requisitos. Nesse sentido: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – LIMINAR INDEFERIDA – PARECER 

DO NAT – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O direito à saúde qualifica-se como fundamental, que 

assiste a todo ser humano e representa consequência constitucional 
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indissociável do direito à vida. Se não houver demonstração do risco de 

dano grave ou de difícil reparação, em razão do não fornecimento de 

medicamento, não há, contudo, motivo que justifique a concessão da tutela 

antecipada para a viabilização dos fármacos requeridos. (AI 

1003837-10.2016.8.11.0000. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 

Des. MARCIO VIDAL. J. 24/04/2017. P. 24/04/2017). AGRAVO INTERNO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA PRIORIDADE DA PRETENSÃO E DA NEGATIVA DO 

ESTADO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Para a concessão da tutela antecipada, necessário que se 

façam presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não restou 

demonstrado no presente caso. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, 

Publicado no DJE 15/12/2016). Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do 

CPC, INDEFIRO o pedido provisório. Visando imprimir o deslinde do feito, 

CITE-SE o requerido para que apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias previsto no caput do art. 335, observando-se o disposto no 

inciso III, bem como a prerrogativa do art. 183, todos do CPC. Apresentada 

matérias preliminares ou documentos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias, sendo que no mesmo prazo poderá 

comprovar sua inclusão no sistema de regulação do Estado de Mato 

Grosso, para o atendimento pleiteado. Em seguida, intimem-se os 

envolvidos para que em 10 (dez) dias indiquem eventual interesse na 

produção de provas, sob pena de julgamento do feito no estado 

encontrado. Ao final, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 21 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MORENO CARDOSO (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000728-93.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CLARA MORENO CARDOSO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação declaratória ajuizada por Clara 

Moreno Cardoso e o Espólio de João Tenório Cardoso em face de Banco 

do Brasil S/A. objetivando a declaração da prescrição de cobrança da 

Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 99/00222-1. Narra 

que o contrato foi celebrado por Clara Moreno Cardoso e João Tenório 

Cardoso em 11/06/1999 com vencimento em 01/06/2004, no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Registra que seu marido, João Tenório 

Cardoso, faleceu em 01/01/2001 e que assumiu o encargo de 

inventariante do espólio. Alega que passados mais de 14 (quatorze) anos 

do vencimento do título até o ajuizamento do feito, houve a prescrição da 

pretensão de cobrança daquele, a qual pretende ver declarada 

judicialmente, bem como seja expedido ofício para baixa da anotação do 

título em matrícula de imóvel do CRI local. Com a inicial coligiu documentos. 

Determinadas retificações do polo ativo, que foram cumpridas, a inicial foi 

recebida (ID 12873258), quando foi designada audiência de conciliação e 

determinada a citação do requerido. Citada, a requerida apresentou 

contestação sob ID 13697475, versando exclusivamente sobre o mérito da 

demanda e, ao final, pedindo a improcedência dos pedidos autorais. 

Trouxe documentos. Realizada a solenidade (ID 13709556), não houve 

autocomposição. Apresentada impugnação à contestação pela parte 

autora (ID 13994081), por meio da qual foi alegado que os fundamentos da 

peça defensiva não guardam relação com estes autos. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Não havendo 

questões preliminares pendentes de apreciação e estando o feito 

devidamente instruído por documentos, bem como a questão controvertida 

se trata de matéria de direito, entendo que o procedimento está apto para 

julgamento antecipado, que passo a realizar. Cinge-se a questão a 

verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da cédula 

de crédito rural pignoratícia e hipotecária descrita na exordial. Segundo 

alega a requerente, o lustro prescricional é aquele previsto no art. 206, 

§5º, I, do Código Civil, sendo, portanto, quinquenário: “Art. 206. Prescreve: 

(...) § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular; (...)”. Neste ponto convém 

salientar que embora o contrato em voga tenha sido pactuado durante a 

vigência do Código de Processo Civil de 1.916, o termo inicial da contagem 

da prescrição é do vencimento do título, conforme entendimento 

sedimentado pelo E. STJ em recurso repetitivo sobre a questão (Tema 

639), e, assim, deve ser aplicada a lei em vigor no momento de sua 

deflagração, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL 

APLICÁVEL À EXECUÇÃO FISCAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA 

NÃO-TRIBUTÁRIA RELATIVA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL 

TRANSFERIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

2.196-3/2001. (...) 6. Sendo assim, para os efeitos próprios do art. 543-C, 

do CPC: "ao crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide 

do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos 

(prescrição das ações pessoais - direito pessoal de crédito), a contar da 

data do vencimento, consoante o disposto no art. 177, do CC/16, para que 

dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a 

inscrição e o ajuizamento da respectiva execução fiscal. Sem embargo da 

norma de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002". 7. Também para os 

efeitos próprios do art. 543-C, do CPC: "para o crédito rural cujo contrato 

tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 

206, §5º, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no 

art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o 

ajuizamento da respectiva execução fiscal". 8. Caso concreto em que o 

contrato de mútuo foi celebrado na forma de Nota de Crédito Rural sob a 

égide do Código Civil de 1916 (e-STJ fls. 139-141). Desse modo, o prazo 

prescricional para a cobrança do mútuo como relação jurídica subjacente 

inicialmente era o de 20 anos (art. 177 do CC/16). No entanto, a obrigação 

em execução restou vencida em 31.10.2002, ou seja, aplicando-se a 

norma de transição do art. 2.028 do CC/2002, muito embora vencida a 

dívida antes do início da vigência do CC/2002 (11.01.2003), não havia 

transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (10 

anos). Sendo assim, o prazo aplicável é o da lei nova, 5 (cinco) anos, em 

razão do art. 206, §5º, I, do CC/2002, a permitir o ajuizamento da execução 

até o dia 31.10.2007. Como a execução foi ajuizada em 07.02.2007, não 

houve a prescrição, devendo a execução ser retomada na origem. 9. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 

1373292/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 04/08/2015)”. Por isso, a prescrição é 

regida pelo Código de Processo Civil de 2002, vigente há época. Ademais, 

da ementa transcrita merecem destaque as seguintes questões: i) 

malgrado o julgado verse sobre execuções fiscais, os prazos aplicados 

são aqueles previstos na legislação privada, pois discutem direitos de 

ordem pessoal, portanto incidentes sobre esta relação processual; ii) o 

prazo prescricional quinquenal é contado do vencimento do título; e iii) 

ainda que considerado aplicável o Código de Civil de 1.916, a regra de 

transição prevista no art. 2.028 do CC/02 atrairia a incidência do lustro 

prescricional contido no novel diploma, não teria transcorrido mais da 

metade do prazo vintenário estabelecido pelo código ab-rogado. Com tais 

ponderações, é inegável a prescrição da pretensão de cobrança do título 

em tela, haja vista que seu vencimento ocorreu em 01/06/2004 (ID 

12327653 - Pág. 1), e, decorrido 5 (cinco) anos, não foi demonstrada 

qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional até 

01/06/2009. Este entendimento é encampado pelo tribunal de nosso 

estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PRESCRIÇÃO DE TÍTULO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO - TÍTULOS 

DE CRÉDITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRAZO 

PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - DECADÊNCIA - QUESTÕES 

INCONTROVERSAS - ADMISSÃO FICTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 
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AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EXECUTOU OS TÍTULOS - 

CONFISSÃO FICTA - LIBERAÇÃO DA HIPOTECA - CONSEQÜÊNCIA 

LÓGICA. Recurso conhecido e provido.1. O credor, para exercitar o direito 

de executar o título de crédito (cédula rural pignoratícia e hipotecaria) tem 

o prazo de 03 (três) anos, contados do vencimento da última obrigação. 

Escoado este prazo, tem o credor o prazo de 05 (cinco) anos, contados 

do vencimento da última obrigação para o exercício da ação monitória. 

Vencidos estes dois prazos, prescritos estão os títulos de credito e, por 

conseqüência lógica, ocorre a decadência, isto é, perda do direito de ação 

do credor, situação que pode se decretada por sentença judicial, dentro 

dos limites da lide tratada nos autos.2. Estando materializados nos autos 

prova documental dos referidos títulos, confessando tacitamente o credor 

que não ajuizou qualquer medida visando a cobrança dos mesmos, 

buscando enveredar em teses outras, não acatadas por ausências de 

suportes jurídicos, quanto o bastante para constituição do direito do autor 

almejado na inicial, a rigor dos artigos 302, 330-I e 333-I do Código Civil de 

1973, aplicável na espécie, égide do 'tempus regit actis', com 

reconhecimento do pedido inicial.3.- Procedente a demanda, impõe-se, 

dentro dos limites da lide (artigo 128, CPC/73) determinar impossibilidade 

de direito de ação em relação aos citados títulos e que providencie a baixa 

dos gravames hipotecários, em prazo razoável, após o transito em julgado 

da decisão, sob pena de aplicação de 'astreintes' pela recalcitrância, 

ficando este a cargo do juiz 'a quo" em relação ao valor que, mais tarde, 

poderá ser alvo de recurso ao Tribunal 'ad quem'. (Ap 155212/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). 

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO C/C EXTINÇÃO DA 

HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O prazo 

para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito 

sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento 

do título.” (AgInt no REsp 1680272/MT) O juiz deve agir com moderação e 

razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem 

como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem 

desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). 

(Ap 152902/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 

15/06/2018). Ademais, anote-se que as teses de defesa apresentadas 

pelo Banco Requerido não podem ser acolhidas, eis que realmente não 

versam sobre os fatos em debate. Com a devida vênia, transcreve-se 

trecho da peça para análise: “Sustenta a autora, estar prescrita a 

pretensão executiva da instituição financeira, ao fundamento que o 

transcurso de prazo decorrido entre a propositura da demanda e a citação 

do devedores se deu em virtude de desídia do credor, motivo pelo qual 

teria operado o fenômeno da prescrição. Contudo, conforme adiante se 

demonstrará, melhor direito não socorre o autor, senão vejamos. Ora, 

resta claro que em momento algum o banco recorrente deixou de 

movimentar a demanda da maneira necessária e possível diante das 

circunstâncias que se apresentavam. Por outro lado, a demora provocada 

pelo necessário rigor na prática dos atos processuais não implica em 

ocorrência de prescrição”. (ID 13697475 - Pág. 4). (...) “Corroborado ao 

entendimento supra, aquele mesmo tribunal firmou o entendimento de que 

se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que 

é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição, salvo se a 

demora na citação for imputável ao credor, o que não ocorre nos autos”. 

(ID 13697475 - Pág. 5). Assim, diante da imprecisão das justificações 

trazidas pelo requerido, bem como da ausência de documentos capazes 

de afastar a tese da parte autora, não restaram comprovados nos autos 

causas capazes de interromper ou suspender a prescrição ora analisada. 

Por fim, consigna-se que o instrumento aditivo sob ID 13697531 não 

alterou a data do vencimento da avença, vigorando de 01/06/2004 como 

marco do lapso temporal prescricional, alicerçando a conclusão ora 

registrada. Ante o exposto, com fulcro no art. 206, §5º, I, do CC e do art. 

485, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS e 

DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança da Cédula de 

Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 99/00222-1 e instrumentos 

aditivos (ID 13697531), assim como a EXTINÇÃO da garantia hipotecária 

que recai sobre a matrícula nº 6.784, do livro nº 2-AG, do 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca e Alta Floresta-MT. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, do CPC. Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao 

CRI para baixa da garantia, e, após a resposta quanto ao cumprimento, 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 21 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003360-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CRISTINA FAUSTO DE SOUZA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003360-29.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): POLIANA CRISTINA FAUSTO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA 

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

ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por POLIANA CRISTINA 

FAUSTO DE SOUZA em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, visando a complementação de R$ 8.775,00 (oito mil 

setecentos e setenta e cinco reais) referente ao valor recebido 

administrativamente. Alega que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

04/04/2015, no Município de Alta Floresta, que a fez sofrer “Fratura Supra 

Condileana de Úmero Esquerdo”, o que implicou em limitação na execução 

das tarefas habituais e juntou documentos. Apresentada a contestação 

(ID 12119680), a requerida alegou a ausência de interesse de agir, e, no 

mérito, requereu a improcedência da demanda. Impugnação à contestação 

pela parte autora sob ID 13157646. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (ID 13533185), não houve autocomposição, 

mas foi efetivada a perícia, cujo laudo foi apresentado com parecer 

conclusivo no sentido de que a parte autora sofreu uma lesão de caráter 

anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, com intensidade 

de 50%, em membro superior esquerdo. Intimados, os envolvidos se 

limitaram à manifestações acerca do laudo pericial. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Segundo esposado pela seguradora, 

há carência de ação, em virtude da falta de interesse de agir, uma vez que 

houve pagamento sem sede administrativa. Todavia, o recebimento parcial 

do valor que entende ser credor não significa renúncia ao direito de 

complementação alegado. Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado: 

52290976 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO 

AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO 

OFICIAL ATESTANDO A INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 

DO APELADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A 

TABELA DA SUSEP. COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% 

DE R$ 13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não merece guarida, 

haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento 

realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 

entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da indenização do 

seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o seu interesse. In 

casu, impende observar que o exame pericial concluiu que o Recorrido, 

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro inferior esquerdo. Desse modo, o 

valor da verba indenizatória deverá ser calculado da seguinte forma: 70% 

(percentual previsto para perda completa de um dos membros superiores) 

do valor máximo indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o valor pago na via 

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

um dos membros inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o 

Apelado não faz jus a complementação, de modo que o condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade 
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ficará suspensa, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. 

(TJMT; APL 58299/2014; Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da 

Silva; Julg. 08/03/2017; DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, 

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

ao pleiteado por meio deste procedimento, rejeito a argumentação de que o 

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 

processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta segurança no 

julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, a parte requerente 

alegou que as lesões sofridas no acidente descrito na inicial foram em 

grau superior ao reconhecido pela seguradora e, por isso, buscou a 

complementação por meio judicial. Contudo, o exame pericial comprovou 

que a demandante recebeu administrativamente o seguro obrigatório pela 

lesão identificada. Nessa senda, restou demonstrado que o valor devido à 

parte requerente consiste em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), uma vez que apurada lesão residual em membro superior 

esquerdo. Por apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da 

indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) 

x Lesão Membro Superior Direito (70%, segundo Anexo trazido pela Lei 

11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (50%); R$ 

4.725,00. Portanto, a tese apresentada pela requerente em sua 

impugnação ao laudo pericial não merece acolhimento (ID 14520894), 

tendo em vista que sobre a lesão apurada deve ser aplicado o redutor 

averiguado na incapacidade parcial, nos termos da Súmula 474 do STJ, 

que, consoante enquadrou o perito, por não existir nos autos elementos 

suficientes para divergir da posição indicada no laudo. Diante disso, 

considerando que a indenização no valor de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) que é devida à parte requerente que JÁ 

FOI PAGA em sede administrativa, como indica a exordial, não há outra 

sorte ao pedido senão sua improcedência. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINTO O FEITO com 

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

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade 

suspendo nos termos do §3º, do art. 98, do CPC. Honorários periciais já 

pagos, segundo os moldes acordados especialmente para o mutirão. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003313-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003313-55.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARCIELE ALVES DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Marciele 

Alves de Almeida em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, visando à complementação no valor R$ 12.825,00 (doze 

mil, oitocentos e vinte e cinco reais) referente à indenização recebida 

administrativamente. Foi recebida a inicial ao Id. 10993464, deferindo-se a 

Gratuidade de Justiça, Sobreveio a contestação ao Id. 12083497, 

conjuntamente com os quesitos de Id. 12083497- Pág. 13 e documentos, 

preliminarmente alegou carência da ação- por falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, e da 

“necessidade de julgar liminarmente improcedente o pedido inicial que 

contaria enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça”, e no mérito 

requereu a improcedência da ação. Impugnação à contestação ao Id. 

13177923. Aberta a audiência de conciliação pelo denominado “Mutirão 

DPVAT” (Id. 13530784), não houve autocomposição. O laudo de avaliação 

médica realizada na ocasião do Mutirão foi acostado aos autos sob o Id. 

13530784 - Pág. 5, ao qual as partes se manifestaram (Id. 14500326 e 

14517857). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou matérias processuais 

na peça contestatória que merecem apreciação. Segundo esposado pela 

seguradora, há carência de ação, em virtude da falta de interesse de agir, 

uma vez que houve pagamento em sede administrativa. Todavia, o 

recebimento parcial do valor que entende ser credor não significa 

renúncia ao direito de complementação alegado. Por oportuno, trago à 

baila o seguinte julgado: 52290976 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE 

ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A INVALIDEZ DO 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO APELADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP. COBERTURA 

DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% DE R$ 13.500,00. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos despendidos pelo Apelante 

para pugnar pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, por 

falta de interesse de agir, não merece guarida, haja vista que se o 

Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento realizado de R$ 9.450,00 

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e entende que ainda lhe é 

devido a diferença do valor da indenização do seguro DPVAT. Assim, não 

há dúvida que emerge daí o seu interesse. In casu, impende observar que 

o exame pericial concluiu que o Recorrido, em decorrência de acidente 

automobilístico, apresenta invalidez permanente parcial completa do 

membro inferior esquerdo. Desse modo, o valor da verba indenizatória 

deverá ser calculado da seguinte forma: 70% (percentual previsto para 

perda completa de um dos membros superiores) do valor máximo 

indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o valor pago na via administrativa corresponde 

ao percentual previsto para perda completa de um dos membros 

inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o Apelado não faz jus a 

complementação, de modo que o condeno ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser o 

Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. (TJMT; APL 58299/2014; 

Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg. 08/03/2017; 

DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, considerando que o pagamento 

realizado administrativamente foi inferior ao pleiteado por meio deste 

procedimento, rejeito a argumentação de que o polo ativo não possui 

interesse processual. Quanto segunda preliminar denominada 

necessidade de julgar liminarmente improcedente o pedido inicial que 

contaria enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de 

matéria de mérito, razão pela qual deixo de analisa-la. Assim, a preliminar 

confunde-se com o mérito, e, por esta razão, a REJEITO. Superadas as 

questões processuais e considerando que o procedimento já avançou 

para a fase probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta 

segurança no julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, o polo 

ativo alegou que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi em grau 

superior ao reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a 

complementação por meio judicial. Corroborando sua pretensão, o exame 

pericial comprovou que a demandante recebeu administrativamente valor 

inferior à lesão identificada. Restou comprovado que o valor devido à 

parte requerente consiste em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), uma vez que apurada invalidez 

permanente parcial e incompleta no tornozelo direito, Id. 13530784 - Pág. 6. 

Por apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da 

indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) 

x do tornozelo direito (25%, segundo Anexo trazido pela Lei 6.194/74 e 

Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (75%) = R$ 2.531,25 

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

destacar que os critérios utilizados para a fixação da indenização serão 

acolhidos pelo juízo, dada à aparente regularidade. Portanto, considerando 

que a indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais) paga em sede administrativa é inferior ao que apurado judicialmente, 

é imperiosa a complementação da indenização em R$ 1.856,25 (um mil 

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL 

E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 1.856,25 (um mil oitocentos 

e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para adequar a 

indenização às lesões decorrentes do acidente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 16 de 684



pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se. 

P.R.I. Alta Floresta, 20 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA ROCHA FEITOSA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003341-23.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): REINALDO DA ROCHA FEITOSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

cobrança do seguro DPVAT ajuizada por REINALDO DA ROCHA FEITOSA 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, visando 

o recebimento da integral indenização acobertada (R$ 13.500,00). Alega 

que foi vítima de acidente de trânsito no dia 19/04/2015, fato que lhe 

acarretou “Fratura Diafasária do Rádio/Ulna, com necessidade de 

colocação de placa e parafusos, por meio de intervenção cirúrgica”, e, por 

conseguinte, implicou em limitação na execução das tarefas habituais. 

Juntou documentos ao PJe. Apresentada a contestação (ID 12286264), a 

requerida, no mérito, requereu a improcedência da demanda. Impugnação 

à contestação sob ID 13177137. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (ID 13533203), não houve autocomposição. 

O laudo da perícia realizada na ocasião do mutirão concluiu que a parte 

autora sofreu lesão de caráter anatômico e/ou funcional definitivo, parcial 

e incompleto, com intensidade de 50% em membro superior esquerdo. 

Intimados, os envolvidos apresentando manifestações acerca do laudo 

pericial. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Não havendo 

questões processuais pendentes, declaro saneado o feito. Ademais, 

considerando que o procedimento já avançou para a fase probatória, tanto 

que houve perícia com laudo que oferta segurança no julgamento, passo à 

apreciação do mérito. Pois bem, o requerente alegou que a lesão que 

sofreu em acidente automobilístico sequer foi considerado pela 

seguradora requerida, e, por isso, buscou o recebimento integral do 

seguro pela via judicial. Corroborando sua pretensão, o exame pericial 

comprovou que a demandante sofreu fatura em membro superior direito, 

fazendo jus ao recebimento da cobertura securitária. Restou comprovado 

que o valor devido à parte requerente consiste em R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), uma vez que apurada lesão de grau 

médio em seu braço esquerdo, resultando em “redução moderada de 

força e movimentos”. Por apego à fundamentação, assinalo que o cálculo 

do valor da indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 

13.500,00) x Lesão braço esquerdo (70%, segundo Anexo trazido pela 

Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (50%) = 

R$ 4.725,00. Convém destacar que a metodologia de cálculo indicado pela 

parte requerente sob ID 14522400 é incorreta, tendo em vista que o 

redutor referente à lesão parcial (50%) é aplicado após o enquadramento 

da lesão à tabela anexo à Lei 6.194/74, nos moldes do calculo acima 

demonstrado. Por isso, deve ser rejeitado o pedido de majoração do valor 

devido para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), como 

pretendido. Portanto, considerando que não foi pago qualquer valor para a 

parte requerente em sede administrativa, é imperiosa a fixação da 

indenização em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

AUTORAL E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), para adequar a indenização à lesão 

decorrente do acidente. Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com 

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

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003417-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

EZENILDA GOMES VIEIRA FURLAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003417-47.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): EZENILDA GOMES VIEIRA FURLAN RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Ezenilda 

Gomes Vieira Furlan em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, visando à complementação no valor R$ 10.125,00 (dez mil 

cento e vinte e cinco reais) referente à indenização recebida 

administrativamente. Foi recebida a inicial ao Id. 11097547, deferindo-se a 

Gratuidade de Justiça, Sobreveio a contestação ao Id. 12083740, 

conjuntamente com os quesitos de Id. 12083740- Pág. 12 e documentos, 

preliminarmente alegou carência da ação- por falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, e no mérito 

requereu a improcedência da ação. Impugnação à contestação ao Id. 

13176483-pag. 1. Aberta a audiência de conciliação pelo denominado 

“Mutirão DPVAT” (Id. 13530492), não houve autocomposição. O laudo de 

avaliação médica realizada na ocasião do Mutirão foi acostado aos autos 

sob o Id. 13530492- Pág. 9, ao qual as partes se manifestaram (Id. 

14518089 e 14518861). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou 

matérias processuais na peça contestatória que merecem apreciação. 

Segundo esposado pela seguradora, há carência de ação, em virtude da 

falta de interesse de agir, uma vez que houve pagamento em sede 

administrativa. Todavia, o recebimento parcial do valor que entende ser 

credor não significa renúncia ao direito de complementação alegado. Por 

oportuno, trago à baila o seguinte julgado: 52290976 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVALIDEZ 

PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A 

INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO APELADO. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA 

SUSEP. COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% DE R$ 

13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não merece guarida, 

haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento 

realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 

entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da indenização do 

seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o seu interesse. In 

casu, impende observar que o exame pericial concluiu que o Recorrido, 

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro inferior esquerdo. Desse modo, o 

valor da verba indenizatória deverá ser calculado da seguinte forma: 70% 

(percentual previsto para perda completa de um dos membros superiores) 

do valor máximo indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o valor pago na via 

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

um dos membros inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o 

Apelado não faz jus a complementação, de modo que o condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade 

ficará suspensa, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. 

(TJMT; APL 58299/2014; Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da 

Silva; Julg. 08/03/2017; DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, 

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

ao pleiteado por meio deste procedimento, rejeito a argumentação de que o 

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 
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processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta segurança no 

julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, o polo ativo alegou 

que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi em grau superior ao 

reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a complementação por 

meio judicial. Contudo, o exame pericial comprovou que a demandante 

recebeu administrativamente o seguro obrigatório pela lesão identificada. 

Restou comprovado que o valor devido à parte requerente consiste em R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), uma vez que apurada 

lesão em estrutura pélvica. Por apego à fundamentação, assinalo que o 

cálculo do valor da indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura 

Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão na estrutura pélvica (100%, segundo 

Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de 

Debilidade (25%) = R$ 3.375,00. A tese apresentada pela requerente ao 

Id. 14518861 não merece acolhimento, tendo em vista não há elementos 

probatórios suficientes para majorar o grau de debilidade para 75%, como 

pretendido. Portanto, considerando que a indenização no valor de R$ R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) que é devida à parte 

requerente que JÁ FOI PAGA em sede administrativa, como indica a 

exordial Id. 11090643 - Pág. 3 e documento sob Id. 12083748 - Pág. 38, 

não há outra sorte ao pedido da exordial senão sua improcedência. Ante o 

exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINGO 

O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede administrativa 

efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, sendo incabível 

condenação em valor complementar, como pleiteado na exordial. Condeno 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa nos 

termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período 

e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. Retifique-se a 

autuação do cadastro do polo passivo, conforme declinado na 

contestação. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Alta Floresta, 20 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003550-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO HIDEO TOYONAGA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003550-89.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): RONALDO HIDEO TOYONAGA RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Ronaldo 

Hideo Toyonaga em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, visando à complementação no valor R$ 11.137,50 (onze 

mil cento e trinta e sete reais cinquenta centavos) referente à indenização 

recebida administrativamente. Foi recebida a inicial, deferindo-se a 

Grattuidade de Justiça, Sobreveio a contestação ao Id. 12122121 c/c 

quesitos e documentos, preliminarmente alegou carência da ação- por 

falta de interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa, e no mérito requereu a improcedência da ação. Impugnação 

à contestação ao Id. 13160641. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (Id. 13534505), não houve autocomposição. 

O laudo de avaliação médica realizada na ocasião do Mutirão foi acostado 

aos autos sob o Id. 13534505- Pág. 3, ao qual as partes se manifestaram 

(Id. 14536190 e 14591984). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou 

matérias processuais na peça contestatória que merecem apreciação. 

Segundo esposado pela seguradora, há carência de ação, em virtude da 

falta de interesse de agir, uma vez que houve pagamento em sede 

administrativa. Todavia, o recebimento parcial do valor que entende ser 

credor não significa renúncia ao direito de complementação alegado. Por 

oportuno, trago à baila o seguinte julgado: 52290976 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVALIDEZ 

PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A 

INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO APELADO. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA 

SUSEP. COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% DE R$ 

13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não merece guarida, 

haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento 

realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 

entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da indenização do 

seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o seu interesse. In 

casu, impende observar que o exame pericial concluiu que o Recorrido, 

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro inferior esquerdo. Desse modo, o 

valor da verba indenizatória deverá ser calculado da seguinte forma: 70% 

(percentual previsto para perda completa de um dos membros superiores) 

do valor máximo indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o valor pago na via 

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

um dos membros inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o 

Apelado não faz jus a complementação, de modo que o condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade 

ficará suspensa, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. 

(TJMT; APL 58299/2014; Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da 

Silva; Julg. 08/03/2017; DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, 

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

ao pleiteado por meio deste procedimento, rejeito a argumentação de que o 

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 

processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta segurança no 

julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, o polo ativo alegou 

que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi em grau superior ao 

reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a complementação por 

meio judicial. Contudo, o exame pericial comprovou que a demandante 

recebeu administrativamente o seguro obrigatório pela lesão identificada. 

Restou comprovado que o valor devido à parte requerente consiste em R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), uma vez que apurada lesão em membro superior. Por apego à 

fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da indenização é feito da 

seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão em membro 

superior (70%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 

do E. STJ) x Percentual de Debilidade (25%) = R$ 2.362,50. A tese 

apresentada pela requerente ao Id. 14536190 não merece acolhimento, 

tendo em vista não há nos autos elementos probatórios suficientes para 

majorar o grau de debilidade para 75%, como pretendido. Portanto, 

considerando que a indenização no valor de R$ R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) que é devida à 

parte requerente que JÁ FOI PAGA em sede administrativa, como indica a 

exordial Id. 11219176 - Pág. 3 e documento sob Id. 11220637 - Pág. 1, não 

há outra sorte ao pedido da exordial senão sua improcedência. Ante o 

exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINGO 

O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede administrativa 

efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, sendo incabível 

condenação em valor complementar, como pleiteado na exordial. Condeno 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa nos 

termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período 

e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. Retifique-se a 

autuação do cadastro do polo passivo, conforme declinado na 

contestação. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Alta Floresta, 20 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001791-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001791-90.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ARNALDO DA SILVA BRITO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Arnaldo da 

Silva Brito em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, visando o recebimento de indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Foi recebida a inicial ao Id. 10147982, 

deferindo-se a Gratuidade de Justiça, Sobreveio a contestação ao Id. 

12286819, c/c quesitos de e documentos, preliminarmente alegou inépcia 

da inicial por ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

da demanda, e no mérito requereu a improcedência da ação. Impugnação 

à contestação ao Id. 13212413. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (Id. 13533312), não houve autocomposição. 

O laudo de avaliação médica realizada na ocasião do Mutirão foi acostado 

aos autos sob o Id. 13533312- pág. 7, ao qual as partes se manifestaram 

(Id. 14525809 e 14583683). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou 

matérias processuais na peça contestatória que merecem apreciação. A 

requerida alegou a inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, cerceando sua defesa. A preliminar 

não merece guarida, uma vez que constato que há nos autos todos os 

documentos indispensáveis para o regular processamento e julgamento da 

demanda, não ha vendo qualquer divergência ao disposto nos artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil em vigência. Por assim ser, REJEITO a 

preliminar em apreço. Superadas as questões processuais e 

considerando que o procedimento já avançou para a fase probatória, tanto 

que houve perícia com laudo que oferta segurança no julgamento, passo à 

apreciação do mérito. Pois bem, o polo ativo alegou que sofreu lesão no 

acidente descrito na inicial e que não recebeu nenhum valor a título de 

indenização, em sede administrativa por parte do polo passivo e, por isso, 

buscou o pagamento por meio judicial. Corroborando sua pretensão, o 

exame pericial comprovou que o requerente faz jus ao recebimento de 

valor a título de indenização. Restou comprovado que o valor devido à 

parte requerente consiste em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), uma vez que apurada redução da força e dos movimentos 

moderados do membro inferior esquerdo. Por apego à fundamentação, 

assinalo que o cálculo do valor da indenização é feito da seguinte maneira: 

Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão no membro inferior esquerdo 

(70%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) 

x Percentual de Debilidade (50%) = R$ 4.725,00. Convém destacar que 

cujos critérios utilizados para a fixação da indenização serão acolhidos 

pelo juízo, dada à aparente regularidade. Portanto, considerando que não 

houve o pagamento de indenização em sede administrativa, é imperioso o 

pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E CONDENO a requerida ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de indenização às lesões decorrentes do acidente. Por conseguinte, 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 

do CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, 

arquive-se. P.I.C. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003453-89.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): REGINALDO BATISTA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

cobrança do seguro DPVAT ajuizada por REGINALDO BATISTA DE 

SOUZA em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

visando o recebimento da integral indenização acobertada (R$ 13.500,00). 

Alega que foi vítima de acidente de trânsito no dia 14/12/2017, fato que lhe 

acarretou “Fratura de Joelho Esquerdo/Fratura de fêmur distal (fratura de 

condilo femoral lateral), com necessidade de intervenção cirúrgica e 

colocação de parafusos”, e, por conseguinte, implicou em limitação na 

execução das tarefas habituais. Juntou documentos ao PJe. Apresentada 

a contestação (ID 12223049), a requerida arguiu a ausência de interesse 

processual e pediu a extinção do feito e, no mérito, requereu a 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação sob ID 13155390. 

Aberta a audiência de conciliação pelo denominado “Mutirão DPVAT” (ID 

13533295), não houve autocomposição. O laudo da perícia realizada na 

ocasião do mutirão concluiu que a parte autora sofreu lesão de caráter 

anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, com intensidade 

de 50% em membro inferior esquerdo. Intimados, os envolvidos 

apresentaram manifestações acerca do laudo pericial. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, quanto à preliminar 

alegada, referente à ausência de apresentação de documentos 

essenciais no processo administrativo, considerando-se que não foi 

discriminado qual é o documento faltante, não pode ser verificada a 

suposta inexistência da necessidade do ajuizamento do feito, motivo pelo 

qual deve ser reputado presente o interesse de agir, e, por conseguinte, 

REJEITADA a arguição. Não havendo questões processuais pendentes, 

declaro saneado o feito. Ademais, considerando que o procedimento já 

avançou para a fase probatória, tanto que houve perícia com laudo que 

oferta segurança no julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, 

tendo em vista que o processo administrativo de cobrança sequer foi 

apreciado pela seguradora requerida, a análise deve ser feita no âmbito 

judicial. Corroborando sua pretensão autoral, o exame pericial comprovou 

que a demandante sofreu fatura em membro inferior esquerdo, fazendo 

jus ao recebimento da cobertura securitária. Restou comprovado que o 

valor devido à parte requerente consiste em R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), uma vez que apurada lesão de grau 

médio, resultando em “redução moderada de movimentos do ombro inferior 

esquerdo”. Por apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor 

da indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 

13.500,00) x Lesão em membro inferior esquerdo (70%, segundo Anexo 

trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de 

Debilidade (50%) = R$ 4.725,00. Convém destacar que a metodologia de 

cálculo indicado pela parte requerente sob ID 14522933 é incorreta, tendo 

em vista que o redutor referente à lesão parcial (50%) é aplicado após o 

enquadramento da lesão à tabela anexo à Lei 6.194/74, nos moldes do 

calculo acima demonstrado, segundo preconiza a Súmula 474, do STJ. Por 

isso, deve ser rejeitado o pedido de majoração do valor devido para R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), como pretendido. 

Portanto, considerando que não foi pago qualquer valor para a parte 

requerente em sede administrativa, é imperiosa a fixação da indenização 

em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL 

E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), enquanto adequada indenização à lesão 

decorrente do acidente. Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com 

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

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003122-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SODRE DE SOUZA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003122-10.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): OZEIAS SODRE DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

cobrança do seguro DPVAT ajuizada por OZEIAS SODRE SOUZA em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, visando o 

recebimento da integral indenização acobertada (R$ 13.500,00). Alega que 

foi vítima de acidente de trânsito no dia 01/11/2015, fato que lhe acarretou 

“Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) com rebaixamento, com Fraturas 

Múltiplas na Face (Sínfise Mandibular, Ramo Mandibular e Condilo), Fartura 

Cominutiva de Maxila, Arco Zigomático, e Parede de Seio Maxilar, Fratura 

Exposta de Perna, e Fratura de Tíbia Lateral Esquerda Próximo ao Fêmur, 

com colocação de placas e parafusos, com necessidade de várias 

intervenções cirúrgicas”, e, por conseguinte, implicou em limitação na 

execução das tarefas habituais. Juntou documentos ao PJe. Apresentada 

a contestação (ID 12207864), a requerida arguiu a ausência de interesse 

processual e pediu a extinção do feito e, no mérito, requereu a 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação sob ID 13161984. 

Aberta a audiência de conciliação pelo denominado “Mutirão DPVAT” (ID 

13533244), não houve autocomposição. O laudo da perícia realizada na 

ocasião do mutirão concluiu que a parte autora sofreu três lesões de 

caráter anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, com 

intensidades de 10%, 25% e 75%, em função neurológica, na estrutura 

crânio facial e em membro inferior esquerdo, respectivamente. Intimados, 

os envolvidos apresentaram manifestações acerca do laudo pericial. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Segundo esposado pela 

seguradora, há carência de ação, em virtude da falta de interesse de agir, 

uma vez que houve pagamento sem sede administrativa. Todavia, o 

recebimento parcial do valor que entende ser credor não significa 

renúncia ao direito de complementação alegado. Por oportuno, trago à 

baila o seguinte julgado: 52290976 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE 

ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A INVALIDEZ DO 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO APELADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP. COBERTURA 

DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% DE R$ 13.500,00. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos despendidos pelo Apelante 

para pugnar pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, por 

falta de interesse de agir, não merece guarida, haja vista que se o 

Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento realizado de R$ 9.450,00 

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e entende que ainda lhe é 

devido a diferença do valor da indenização do seguro DPVAT. Assim, não 

há dúvida que emerge daí o seu interesse. In casu, impende observar que 

o exame pericial concluiu que o Recorrido, em decorrência de acidente 

automobilístico, apresenta invalidez permanente parcial completa do 

membro inferior esquerdo. Desse modo, o valor da verba indenizatória 

deverá ser calculado da seguinte forma: 70% (percentual previsto para 

perda completa de um dos membros superiores) do valor máximo 

indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o valor pago na via administrativa corresponde 

ao percentual previsto para perda completa de um dos membros 

inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o Apelado não faz jus a 

complementação, de modo que o condeno ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser o 

Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. (TJMT; APL 58299/2014; 

Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg. 08/03/2017; 

DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, considerando que o pagamento 

realizado administrativamente foi inferior ao pleiteado por meio deste 

procedimento, rejeito a argumentação de que o polo ativo não possui 

interesse processual. Não havendo questões processuais pendentes, 

declaro saneado o feito. Ademais, considerando que o procedimento já 

avançou para a fase probatória, tanto que houve perícia com laudo que 

oferta segurança no julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, 

a parte requerente alegou que as lesões sofridas no acidente descrito na 

inicial foram em grau superior ao reconhecido pela seguradora e, por isso, 

buscou a complementação por meio judicial. Corroborando sua pretensão, 

o exame pericial comprovou que a demandante recebeu 

administrativamente valor inferior às lesões identificadas. Restou 

comprovado que o valor devido à parte requerente consiste em R$ 

3.715,50 (três mil setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), uma 

vez que apuradas lesões em função neurológica, na estrutura crânio 

facial e em membro inferior esquerdo, com intensidades de 10%, 25% e 

75%, respectivamente, como já relatado. Por apego à fundamentação, 

assinalo que o cálculo do valor da indenização é feito da seguinte maneira: 

Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão em função neurológica (100%, 

segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x 

Percentual de Debilidade (10%) = R$ 1.350,00. Somada com: Cobertura 

Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão Craniofacial (100%, segundo Anexo 

trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de 

Debilidade (25%) = R$ 3.375,00. Somada com: Cobertura Máxima (R$ 

13.500,00) x Lesão Inferior (70%, segundo Anexo trazido pela Lei 

11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (75%); R$ 

7.087,50. O valor total apurado pelas lesões consiste em R$ 11.812,50 

(onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), todavia deve ser 

compensado com o pagamento efetuado administrativamente, no importe 

de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), resultando em R$ 3.712,50 (três mil 

setecentos e doze reais e cinquenta centavos), consoante indicado pela 

parte autora na peça sob ID 14524460. Convém destacar que o critério 

utilizado nos cálculos da referida petição está incorreto, pois não houve a 

devida aplicação da sistemática imposta pela Súmula 474 do STJ. À fratura 

de membro inferior foi apontado valor escorreito, ainda que indicada 

fórmula de cálculo sem o enquadramento da lesão nos moldes delimitados 

nesta sentença. Portanto, considerando que a indenização no valor de R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais) paga em sede administrativa é inferior ao 

que apurado judicialmente, é imperiosa a complementação da indenização 

em R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

AUTORAL E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 3.712,50 (três mil 

setecentos e doze reais e cinquenta centavos), para adequar a 

indenização às lesões decorrentes do acidente. Por conseguinte, 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 

do CPC. Honorários periciais já pagos, segundo os moldes acordados 

especialmente para o mutirão. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em 15 dias, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 21 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE SEBASTIAO JARDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000844-70.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE SEBASTIAO JARDIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio 

doença c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez proposta 

por José Sebastião Jardim em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro o requerente informou que o requerido deferiu o benefício pleiteado 

até o ano 2019, bem como pugnou pela desistência da ação (Id. 

12336280). Na sequencia, foi determinada a intimação do requerido para 

se manifestar sobre o pedido de desistência, sob pena de presunção de 

anuência tácita. O requerido não se opôs ao pedido (Id. 14838567). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamemento. Decido. 

Considerando que a parte requerida concedeu o benefício ao requerente 

em sede administrativa, verifica-se a perda do objeto da ação. Assim, 

diante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 
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custas, eis que a parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 21 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000159-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCHINI ANGELICI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000159-29.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Requerente: ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI Parte 

Requerida: CAMILA FRANCHINI ANGELICI Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

INTERESSADO(a,s), brasileiro(a,s), atualmente em local incerto e não 

sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos. ROSANGELA FRANCHINI 

ANGELICI propôs Ação de Interdição em face de sua filha, CAMILA 

FRANCHINI ANGELICI, ambas devidamente qualificadas nos autos, 

alegando, em síntese, que a interditanda no período gestacional, no ano de 

2014, sofreu um grave acidente vascular isquêmico (CID 169.3), advindo 

de uma trombose de artéria basilar, apresentando sequelas neurológicas 

importantes, consistentes na perda de todos os movimentos e sentidos, 

não possuindo, portanto, capacidade de reger os atos de sua vida. 

Requer ao final a procedência da presente ação, decretando-se a 

interdição da requerida. Vieram com a inicial diversos documentos. 

Recebida a inicial, foi deferida a liminar e nomeada a parte o autora 

curadora provisória da interditanda, o qual assinou o respectivo Termo de 

Compromisso (ID n. 5079874 - Pág. 1). Ainda, deixou-se de designar 

audiência de entrevista em virtude da dificuldade de locomoção da 

interditanda. Nomeado o douto Defensor Público como curador da 

interditanda, o qual apresentou contestação por negativa geral sob o Id n. 

11738947. Parecer ministerial favorável ao pedido inicial, posto que é de 

conhecimento do respectivo Órgão as sequelas neurológicas da 

interditanda e que já manifestou em processo de saúde da mesma 

(Processo nº 43462-13.2014.811.0041, Código 129024, em trâmite na 6ª 

Vara desta Comarca), estando, portanto, convencido quanto à 

incapacidade da requerida em gerir sua vida civil. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Procede a 

pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição da parte 

requerida, senão vejamos. A incapacidade da interditanda restou 

devidamente demonstrada por meio dos laudos médicos acostados aos 

autos (Ids 4620407 e 4620421), bem como, dos demais documentos 

juntados à inicial. Dessa forma, em razão da incapacidade da parte 

requerida, (CID 169.3), constatou-se que a interditanda não tem o 

discernimento necessário para os atos da vida civil, necessitando, para 

tanto, de pessoa devidamente habilitada. Ademais, o Ministério Público fora 

favorável ao pedido inicial. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, 

inciso I e 755 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com resolução do mérito, para decretar a interdição de CAMILA 

FRANCHINI ANGELICI, nomeando-lhe como curadora sua mãe, 

ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais para proceder a inscrição da interdição, nos termos do 

artigo 92, da Lei n.º 6.015/73. Outrossim, seja publicada a presente 

sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual Código de Processo 

Civil. Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a 

condenação em verba honorária. Após o trânsito em julgado e 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 03 de abril de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA , 

digitei. Alta Florresta-MT, 22 de agosto de 2018. MIRIAM RODRIGUES DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 7185-03.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Solange Alves Ericeira

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 1922-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2697-15.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Palmira Marins Massarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 

Lourdes Ragonha Petrucci, João Carlos Petrucci, Moises Marcio Petrucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Boris Massarelli Cionek - 

OAB:274266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103264 Nr: 4977-17.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Souza do Nascimento

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

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

OAB:MT 13120-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142086 Nr: 4104-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar da Silva de Souza

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 279/280, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 979-12.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Bialeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Bialeski - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, consoante fls. 165/176 e 179.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 1674-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipanema Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Medeiros Júnior - (Alta 

Leilões), João Gonçalves Medeiros Júnior, Edilson Gonçalves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173/MT, Daniely Rodrigues de Castro - 

OAB:24.422-0, Roberto Cavalcante Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT, Eletana Targino 

da Silva - OAB:22952/O /MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o cálculo de fls. 571, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Leonilson 

Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, Rita Campos Filles Lotfi - 

OAB:11.755 MS

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 4271-73.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

31/08/2018, às 16 horas, que será realizada no Edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34294 Nr: 114-62.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Soares de Souza

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para, querendo, 

manifestar-se sobre a impugnação à execução, prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142456 Nr: 4342-94.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Colombo Pereira

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 6985-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 
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justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 6736-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para manifestar acerca da proposta de 

honorários de fls. 240, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 3144-90.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo de Almeida

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128124 Nr: 4145-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janoize Macione Garcia Aires, Janoize Macione Garcia 

Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Paloma Distribuidora de 

Veiculos Ltda, João Alves Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nidian Santos da Silva Martins 

dos Santos - OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT, Thiago Rebellato Zorzeto - OAB:14338-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116607 Nr: 4807-74.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSdS, SSdS, MSdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 1943-63.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski e Paukoski Ltda-ME (Jundiá Caça e 

Pesca ), Leandro Luiz Paukoski, Claudemir Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96489 Nr: 4944-61.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cileide Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141915 Nr: 4013-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino & Zanco Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Pimentel de Jantorno

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141072 Nr: 3551-28.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Félix de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Lyvia Mara Campista 

Wanzer, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril, Carlos Roberto 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Bocardi Bianchini - 

OAB:24.043 MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121042 Nr: 8273-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4795 Nr: 4154-58.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

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

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - 

OAB:4.726

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte requerida, para que 

apresente cópia completa da Guia de fl. 132/v, na qual conste o ID da 

conta judicial, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 

Regina Cecconello Mendes

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado do 

embargante para que apresente cópia legível da guia de fl. 371, a fim de 

ser dado atendimento à decisão de fl. 375, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131086 Nr: 5744-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Fernandes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1219-30.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Soledade Nunes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133215 Nr: 6868-68.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Soares de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 185/188, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63729 Nr: 2976-64.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, conforme determinado à fl. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111740 Nr: 251-29.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda, 

Edson Arrotéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para, querendo, 

manifestar-se sobre a impugnação à execução, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27994 Nr: 269-02.2004.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSPdA, EPdA, FPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

INVENTARIANTE, por meio dos seus advogados, para proceder o 

recolhimento das guias (57 páginas), tendo em vista expedição do formal 

de partilha nesta ação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141898 Nr: 4000-83.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valterli Moreira Alves

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 374-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Luiz Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27910 Nr: 246-56.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Cabrera, Alda Pereira Cabrera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 119-02.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

- OAB:10856-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 979-12.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Bialeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Bialeski - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137527 Nr: 1662-39.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdRdL, ZAAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 2883-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Marcos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viumar Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 
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OAB:14.070, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 7185-03.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Solange Alves Ericeira

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96478 Nr: 4929-92.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

- OAB:10856-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fl. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122592 Nr: 964-67.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene da Conceição Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 635-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Donisete Baldin de Oliveira

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

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

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca do cálculo de fls. 

196/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50914 Nr: 3622-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werner Sheel, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Luca - Espolio, Claudinéia Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:14259-B, Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

via sistema RENAJUD restou infrutífera, conforme decisão proferida às fls. 

536 e extrato de consulta de fl. 537.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65941 Nr: 5590-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

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

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão parcial do Sr. Oficial de Justiça de fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49046 Nr: 1197-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Renato de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF Logistica e Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Gonçalves Facinni 

Lemos - OAB:1135/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 26 de 684



parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 5623-32.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ida Batista de Almeida

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre a impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141180 Nr: 3617-08.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusia Santos de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - 

OAB:MT 7.659

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 101/103, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 562-20.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Ferreira Pires

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

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

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139281 Nr: 2582-13.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha do Nascimento

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125270 Nr: 2539-13.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmácia e Drogaria Rimo Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linx Sistemas e Consultoria Ltda

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AGUIAR 

COIMBRA - OAB:138.473/SP, MARCELO MENIN - OAB:153.342/SP, 

Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 8274-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100478 Nr: 2030-87.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 2362-93.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzi Rosa Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 
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atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69960 Nr: 2932-11.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida Boller Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69960 Nr: 2932-11.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida Boller Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ e 

item 6.16.5.10 da CNGC, impulsiono estes autos, a fim de que seja 

expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem como de 

seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção 

do processo (art. 485, inciso II e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

Caroline Evelyn Dan Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149743 Nr: 786-50.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128302 Nr: 4236-69.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Jose Schlickmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mafre Residencial Multiflex

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/15013/A, Rúbia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120, 

Stephanni Ferreira Silva - OAB:17.617

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fl. 170. RETIFIQUE-SE a 

autuação e distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda, parar figurar como exequente OSMAR JOSÉ SCHLICKMANN 

e executado, MAFRE RESIDENCIAL MULTIFLEX, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2313-47.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000410-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 14886050, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 22 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002194-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BENITES CARVALHO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente para apresentar endereço atualizado 

do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Monali Ribeiro Estagiária 

Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002214-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMATEK OBRA BRAZIL SERVICOS EM ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

FABIOLA FERNANDA DO ROSARIO (REQUERENTE)

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 

de setembro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

FABIOLA FERNANDA DO ROSARIO (REQUERENTE)

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

FABIOLA FERNANDA DO ROSARIO (REQUERENTE)

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 

de setembro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 

de setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002787-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FUMIO HIROTA 

REQUERIDO: JOELMA ZAMBIASI - ME, TREND FAIRS & CONGR OPER DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Vistos. Inicialmente, RECEBO o pleito de 

emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 11055012) no que 

tange a retificação do endereço da requerida JOELMA ZAMBIASI – ME. 

Por outro lado, INDEFIRO o pedido objetivando que a requerida Joelma 

Zambiasi – ME seja notificada para informar o endereço da parte Trend 

Fairs & Congr Oper de Viagens Profissionais LTDA, visto que se trata de 

diligência que compete à parte autora. Assim, cite-se a requerida Joelma 

Zambiasi – ME, bem como intime-se a parte autora para comparecimento a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando-se as 

advertências legais. Proceda-se a alteração de endereço no sistema 

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

Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRA ROSA DE BRITO (REQUERENTE)

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000304-85.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALICE ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração, em razão da omissão na análise da petição de ID 

n.º 10203388. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, 

constato que os embargos de declaração interpostos merecem ser 

acolhidos em razão da omissão no julgado. O artigo 48 e 49 da Lei nº 

9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que o 

prazo para indicação do endereço do requerido por parte do autor 

transcorreu em 09/10/2017. Por seguinte a certidão de ID n.º 10919403: 

“Certifico que decorreu o prazo e o requerente, intimado na pessoa de seu 

patrono habilitado (expediente 739011, com ciência em 03/10/2017), não 

indicou o novo endereço do requerido”, sendo que na data de 09.12.2018, 

ele se manifestou requerendo nova citação. Apesar do atraso demasiado 

por parte do autor em dar prosseguimento ao feito, em razão do princípio 

da economia processual, defiro o pedido do embargante a fim de invalidar 

a sentença que extinguiu sem julgamento do mérito, para dar 

prosseguimento ao feito e que seja efetivada a citação no endereço citado 

no ID n.º 10203388. Sobre a modificação de julgado por meio de Embargos 

de Declaração o STF posicionou-se no seguinte sentido: "embora os 

Embargos Declaratórios não se destinem normalmente a modificar o 

julgado, constituem um recurso que visa a corrigir obscuridade, omissão 

ou contradição anterior. A correção há de ser feita para tornar claro o que 

estava obscuro, para preencher uma lacuna do julgado, ou para tornar 

coerente o que ficou contraditório. No caso, a decisão só ficará coerente 

se houver a alteração do dispositivo, a fim de que este se conforme com a 

fundamentação. Temos admitido que os Embargos Declaratórios, embora, 

em princípio, não tenham efeito modificativo, podem, contudo, em caso de 

erro material ou em circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para 

alterar o resultado anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O 

Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de julgamento, já decidiu: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A 

QUO. ERRO DE PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR 

A PENA DE NÃO CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E 

DETERMINAR SUA INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As 

partes do processo não podem ser prejudicadas por erro de 

processamento de Secretaria do Tribunal. No presente caso, a petição 

inicial original do recurso ordinário em Mandado de Segurança 

permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a quo, restando 

caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida dos autos a este 

e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao relator originário do 

processo, razão pela qual concedo o efeito modificativo aos embargos de 

declaração, para anular a pena de não conhecimento aplicada pela 6ª 

Turma ao recurso em razão da circunstância de que no momento do 

julgamento somente a petição via fac-simile estava juntada aos autos. 2. 

Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo, para anular a 

pena de não conhecimento ao recurso ordinário e incluí-lo em pauta para 

julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 

partes as acima indicadas, acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior 

Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolher os embargos de declaração 

para o fim de examinar o recurso em mandado de segurança, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e 

Maria Thereza de Assis Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. 

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 

Brasília, 17 de abril de 2008.(Data do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.597 - MG 

(2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) EMBARGANTE : 

ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR GARCIA MACEDO E 

OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS ADVOGADO : MARCO 

ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” Ante o exposto, ACOLHO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 11095197, em 

razão da omissão, para dar efeito modificativo ao julgado e invalidar a 

decisão de ID n.º 10932716. Cite-se a parte requerida no endereço 

indicado na manifestação de ID n.º 10203388. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003022-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003022-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço 

atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, não sendo suficiente a declaração de residência 

acostada no ID num. 14875674, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000621-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES SOUSA (EXEQUENTE)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000956-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

ELIAS NERI SOBRINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000956-05.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ELIAS NERI SOBRINHO Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 15 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GEICIANE DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000597-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEICIANE DE OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Necessidade de perícia grafotécnica 

Como preliminar, a ré sustenta a incompetência do Juizado Especial para 

conhecer desta demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de 

perícia. De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. II – 

Mérito Inicialmente, registro que no caso concreto é inviável a 

homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor no Id 

nº 13020829, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, 

in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no caso 

dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da 

litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a verdade dos fatos, 

conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido de desistência fora 

efetivado após a contestação, e é fácil concluir que diante da 

apresentação do contrato, o qual demonstra a contratação ID n.º 

12966393, a parte reclamante somente tenta se esquivar do julgamento 

com a resolução do mérito da demanda. No mérito, afirma a autora ter sido 

negativado indevidamente, pois alega jamais ter utilizado os servidos do 

banco requerido. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo 

jurídico, em razão de inadimplência ela foi negativada. Esclareceu que a 

restrição em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 

em razão da inadimplência do empréstimo contraído junto ao Banco 

requerido visto que, após a realização dos empréstimos a parte realizou 

uma renegociação da dívida, contudo, adimpliu com as suas obrigações. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Sendo assim, a inscrição do nome do devedor 

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que 

aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Assim, 

conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Deste modo, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o 

ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. As demandas temerárias abarrotam os 

Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de 
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condenação em custa em primeira instância e, ainda, atrapalham o eficaz 

e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 7 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000623-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RAMOS (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000623-87.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ZELIA RAMOS Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de agosto de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001058-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA LUCIA FONSECA 

SANSAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Intimada a parte autora para emendar a petição inicial, especificamente 

juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome do 

requerente, referida parte quedou inerte. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001431-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001431-92.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ILDA SILVA DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE o credor para, 

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

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO VIEIRA LOIOLA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001097-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE MOSER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001097-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: S. B. DE SOUZA - 

CONFECCOES - ME EXECUTADO: CAROLINE MOSER Vistos. INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do 

débito exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de agosto de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011283-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

TATIANE BARBOSA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011283-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TATIANE BARBOSA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

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

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

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

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

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

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

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

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002495-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. RECEBO o pleito 

de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 14652435) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos documento de 

identificação legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida 

a determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem 

como cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de 

conciliação a ser designada, constando as advertências legais. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação, considerando não 

haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001234-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARTA DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo.

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152285 Nr: 2177-40.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcifrances Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIFRANCES FRANCISCO DA SILVA, 

Cpf: 05501095106, Filiação: Marcia de Fátima Santana e Marcossuel 

Francisco da Silva, data de nascimento: 01/12/1993, brasileiro(a), natural 

de Alta Floresta-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, PARA QUE NO 

PRAZO DE 10 DIAS OFEREÇA DEFESA PRÉVIA, OPORTUNIDADE EM QUE 

PODERÁ ARGUIR PRELIMINARES, ALEGAR TUDO QUE INTERESSE À SUA 

DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS 

PROVAS PRETENDIDAS E ARROLAR ATÉ 05 TESTEMUNHAS, 

QUALIFICANDO-AS. NÃO APRESENTADA RESPOSTA NO PRAZO LEGAL, 

SERÁ NOMEADO DEFENSOR PARA APRESENTÁ-LA.

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

Público em desfavor de Marcifrances Francisco da Silva, porque segundo 

consta na denúncia, no dia 09 de janeiro de 2017, por volta das 20h40min, 

na Rua F-01, s/nº, Alta Floresta, o réu acima qualifficado guardava para 

consumo próprio drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal, consistente em maconha, incorrendo assim, no art. 28 

da Lei nº 11.343/2006.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

2177-40.2017.811.0007Código:152285VISTOS ETC.Nos termos do art. 55 

da Lei 11.343/2006, PROCEDA a escrivania a notificação do acusado para 

no prazo estipulado no artigo acima ofereça a sua defesa prévia.Faça 

constar no mandado de citação que o acusado, por ocasião de sua 

resposta, poderá arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas até o número de 05 (cinco) e arrolar testemunhas, 

qualificando-as.Advirto o acusado, ainda, que não apresentada à 

resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la, 

sendo concedido ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Alta Floresta/MT, 25 de junho de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 21 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27435 Nr: 3920-76.2003.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CEZAR DE ANDRADE, Cpf: 24760060847, 
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Rg: 30.368.215-2, Filiação: Arlindo Ferreira de Andrade e Casturina Paes 

de Andrade, data de nascimento: 25/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Corbélia-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

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

Público em desfavor de CEZAR DE ANDRADE, porque segundo consta da 

denúncia, no dia 23 de dezembro de 2002, em horário não especificado, 

na estrada vicinal 1º Leste próximo ao Setor Norte 1º, zona rural, desta 

cidade de Alta Floresta/MT, o réu Cezar de Andrade e terceira pessoa 

identificada como Keli, previamente ajustados e com unidade de desígnios, 

tentaram subtrair para ambos, mediante grave ameaça violência, exercida 

com emprego de arma, 01 veículo marca VW, modelo Parati, placas ADI 

7994 de propriedade de Valdomiro Vieira Gomes, somenteo não 

resultando na morte da víitma Clotário dos Reis, condutor do veículo, por 

circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Assim agindo, o réu foi 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, §3º, segunda parte c.c 

art. 14, II, ambos do Código Penal.

Despacho: Processo n.º 3920-76.2003.811.0007Código 274355ª 

VaraVistos em correição.Primeiramente, após análise do edital de citação 

expedido nos autos, consigno que razão assiste ao Ministério Público no 

que tange a alegação de nulidade do mesmo por estar em desacordo com 

o artigo 365 do CPP e Súmula nº 366 do STF, de modo que declaro nula a 

citação via edital e consequente suspensão do processo e do prazo 

prescricional.Assim, considerando a informação do parquet de que as 

buscas para localização do endereço atual do réu restaram infrutíferas, 

DETERMINO a publicação de novo edital de citação, nos termos do artigo 

365 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito. Vistos, etc. Recebo a denúncia oferecida contra 

CEZAR DE ANDRADE, em todos os seus termos, porque presentes os 

requisitos materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal. 

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, através de advogado, observados os comandos dos 

artigos 362 e 396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido 

Código. Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. 

os artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08). Consigne-se, ainda que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual será intimado pessoalmente desta nomeação e que terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima consignados. 

Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo douto representante do 

Ministério Público. Após as providências supra, voltem-me os autos 

conclusos para designar audiência de instrução e julgamento (art. 400, do 

CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de junho de 

2011. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah. Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 21 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 160444 Nr: 6325-94.2017.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Henrique de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA 

MARTINS, Cpf: 06285540101, Rg: 24001520, Filiação: Batista Alves 

Martins e Maria da Penha Nunes de Souza, data de nascimento: 

24/03/1996, brasileiro(a), natural de Carlinda-MT, solteiro(a), operador de 

produção (jbs), Telefone 66 8463 8650. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O INDICIADO ACERCA DA DECISÃO PROFERIDA NOS 

AUTOS, ABAIXO TRANSCRITA.

Resumo da Inicial: Trata-se de medidas protetivas de urgência, nos termos 

da Lei nº 11.340/2006, requeridas e deferidas por este juízo em favor de 

Valdenice Dias Rocha e em desfavor de Uanderson Henrique de Souza 

Martins, uma vez que na data de 05/11/2017, nesta cidade de Alta 

Floresta, o indiciado teria lesionou e ameaçou a vítima incorrendo, em tese, 

nos arts. 129, §9º e 147, ambos do Código Penal.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Cuida-se de Medida Protetiva de 

Urgência nos termos do art. 11, I, da Lei n. 11.340/06, visando a garantia 

da integridade física e moral da vítima VALDENICE DIAS ROCHA em 

detrimento das supostas ameaças e lesões corporais praticadas pelo 

autor do fato UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS. Termo de 

representação criminal, às fls. 09. As medidas protetivas foram deferidas 

às fls. 15/15v. Decretação de Prisão Preventiva às fls. 26/30. Alvará de 

Soltura às fls. 44. Decretação de Prisão Preventiva, novamente, às fls. 

48/52. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, 

analisando minuciosamente os autos, entendo que a manutenção das 

medidas protetivas é medida que se impõe. Isto porque, conforme se 

denota dos autos, a vítima deseja representar criminalmente o indiciado, 

outrossim, cuida-se de suposta lesão corporal, no qual o Ministério Pública 

possui ciência dos fatos. Diante disso, MANTENHO as medidas protetivas 

de urgência. De outro norte, consigno por oportuno que as medidas 

protetivas podem ser revistas a qualquer momento, assim como outras 

medidas poderão ser aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 

11.340/06. Diante de tais fatos, entendo que a extinção da presente é 

medida que se impõe. Nessa perspectiva, reza o art. 487, do CPC que 

haverá resolução do mérito quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção [...]. No que diz respeito à 

aplicação analógica do artigo supramencionado às medidas protetivas, 

saliento que o pedido que ora analiso restringiu-se à concessão de 

medidas protetivas, ou seja, esse é o próprio mérito da ação, razão pela 

qual, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei n. 

10.340/2006, não se vê irregularidade da eventual decisão que extingue o 

processo com julgamento do mérito. Além do mais, a própria lei acima 

repostada, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das 

normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é o caso dos autos. 

Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos. 

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 

11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].” (grifo nosso). Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06. EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial 

solicitando informações quanto à instauração de inquérito policial. 
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EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial solicitando informações quanto à 

conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito. Informo ainda que 

eventuais atendimentos e acompanhamentos voltados à área psicossocial 

serão realizados pelo CREAS de Alta Floresta/MT, assim, se necessário 

expeça-se ofício ao CREAS solicitando eventual acompanhamento 

psicossocial em favor da vítima e familiares. CIÊNCIA às partes e ao 

Ministério Público. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando 

as formalidades legais. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Alta Floresta/MT, 20 de junho de 2018. Roger Augusto Bim 

Donega. Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 21 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 165165 Nr: 1609-87.2018.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR JOSE DA SILVA, Filiação: 

Marcilia Miguel da Silva e José Messias Pacheco da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR PARA QUE CUMPRA AS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/2006 

DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA CLARICE GONÇALVES DOS SANTOS, 

SOB PENA DE PRISÃO.

Resumo da Inicial: Trata-se de medida protetiva de urgência, nos termos 

da Lei nº 11.340/2006 deferidas em favor de Clarice Gonçalves dos 

Santos, figurando como agressor Junior José da Silva, que, em tese, no 

dia 08/12/2017 teria incorrido na prática do crime de ameaça (art. 147 do 

CP c.c Lei 11.340/2006) contra a vítima.

Despacho/Decisão: Processo nº 1609-87.2018.811.0007Código 1651655ª 

VaraVISTOS ETC.Nos termos do parecer ministerial retro, DETERMINO a 

intimação do indiciado Júnior José da Silva com a finalidade de 

advertência, informando-o que eventual descumprimento das medidas 

protetivas deferidas em favor de Clarice Gonçalves poderá ensejar a 

decretação de sua prisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 21 de agosto de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166347 Nr: 2194-42.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ramos do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Lelis de Oliveira - 

OAB:24524/O, Elen Daiane Magalhães de Oliveira - OAB:19520/O

 Processo n.º 2194-42.2018.811.0007

Código: 166347

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando a realização da Semana da Justiça Pela Paz em Casa, a 

qual se realizará entre os dias 20 e 24/08/2018, bem como o teor do Ofício 

nº 262/2018-CSC-CGJ, que convoca este Magistrado para participar da 

Palestra que se realizará em 23/08/2018, em Cuiabá, redesigno para o dia 

28 de agosto de 2018, às 17h30min a audiência anteriormente aprazada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 168435 Nr: 3256-20.2018.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alam Diego da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:OAB/MT nº 20343, Suetonio Paz - OAB:OAB nº 5203-B

 Processo n.º 3256-20.2018.811.0007

Código: 168435

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando a realização da Semana da Justiça Pela Paz em Casa, a 

qual se realizará entre os dias 20 e 24/08/2018, bem como o teor do Ofício 

nº 262/2018-CSC-CGJ, que convoca este Magistrado para participar da 

Palestra que se realizará em 23/08/2018, em Cuiabá, redesigno para o dia 

27 de agosto de 2018, às 17h00min a audiência anteriormente aprazada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 149936 Nr: 871-36.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Processo n.º 871-36.2017.811.0007

Código: 149936

5ª Vara

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Manifestem-se as partes no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112667 Nr: 1259-41.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberson da Silva Mussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Processo nº 1259-41.2014.811.0007

Código 112667

5ª Vara

VISTOS ETC.

DEFIRO o pleito ministerial às fls. 218/218v, intime-se o réu, bem como seu 

advogado para que comprovem a propriedade dos bens, sob pena das 

consequências legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 26 de junho de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito
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6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001344-68.2018.8.11.0007 JOAQUIM FERREIRA NUNES 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003608-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA GUARNIERI COLOMBO (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE AVELINO DOS SANTOS FILHO (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003608-92.2017.8.11.0007. AUTOR: 

LUCIA GUARNIERI COLOMBO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL “Vistos. 1- Declaro encerrada a instrução, permaneçam 

os autos conclusos para sentença. 2- Cumpra-se.” Alta Floresta, 18 de 

junho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES NICACIO (AUTOR(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001945-11.2017.8.11.0007 JOSE ALVES NICACIO INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da proposta 

de acordo ID 14804662, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

ANTONIO RUBENS PELISSARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003601-03.2017.8.11.0007 ANTONIO RUBENS PELISSARI 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002147-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES (ADVOGADO(A))

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002147-51.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SCANIA BANCO S.A. REQUERIDO: ALESSANDRO ACOSTA 

DE FREITAS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Scania Banco S/A, contra decisão que concedeu a liminar de busca e 

apreensão proferida no ID 13941206. Alega que a decisão ora atacada foi 

omissa ao deixar de expressar que o prazo de cinco dias para pagamento 

integral da dívida inicia-se da efetivação da medida de busca e apreensão, 

independentemente da citação da devedora fiduciante, consoante 

disposição inserida no artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei 911/69. É o 

breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a decisão 

embargada não padece de nenhuma omissão, pelo que a MANTENHO. 

Esclareço que, conforme se verifica no ID 13941206, resta claro que a 

liminar foi deferida, sendo então, determinada a expedição de mandado de 

busca e apreensão. Assim, após executada a liminar, a parte requerida 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da liminar, 

para pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas. Logo, não há que se falar em omissão na decisão 

que concedeu a liminar à parte autora. ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e MANTENHO a decisão 

embargada em sua integralidade. Por fim, cumpra-se as determinações 

elencadas no ID13941206. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002147-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES (ADVOGADO(A))

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002147-51.2018.8.11.0007 SCANIA BANCO S.A. 

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo referente a condução do oficial de 

justiça até o endereço do requerido no município de Carlinda-MT. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002027-08.2018.8.11.0007 BANCO BRADESCO S.A. PAULO 

SERGIO DA SILVA SOARES IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEI DO CARMO MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 3 9 3 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A VALDICLEI DO CARMO MENDES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do exequente para manifestação nos presentes 

autos acerca da certidão negativa ID 14616495, bem como para indicar o 

atual endereço do executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000853-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000853-61.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT SERGIO DE OLIVEIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa ID 

14583200, bem como para indicar o atual endereço do executado no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002045-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BOTEGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002045-29.2018.8.11.0007 AYMORE LAERCIO BOTEGA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 14725870, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45767 Nr: 5649-35.2006.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

Defiro o pleito Ministerial (fls. 1223/1225), assim, INTIME-SE pelo Advogado 

e pessoalmente a parte requerida para que realize o pagamento do 

montante de R$ 111.545,44 (cento e onze mil, quinhentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos), bem como, comprove o integral 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidir novamente na multa diária por descumprimento da sentença 

proferida.

Com a manifestação da parte, COLHA-SE parecer do Ministério Público 

Estadual.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125976 Nr: 2980-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Siqueira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Ante o levantamento do valor executado por meio de alvará judicial, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios já quitados.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131720 Nr: 6091-83.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Conceição de Melo

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835

 Vistos.

Diante das informações de fls. 106/107, CUMPRA-SE a decisão de fl. 74.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129471 Nr: 4854-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficiente Evangélica-SBE

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:MT/16.325, Paulo Victor Araújo Amorim - OAB:19.600-MT

 Vistos.DECIDO.Primeiramente REJEITO a preliminar de nulidade da citação, 

motivo pelo qual DECRETO a revelia da Requerida, mediante a 

intempestividade na apresentação da Contestação, conforme certidão de 

fl. 254. Posto que a mesma ao ser citada via Carta Precatória no dia 

14.11.2016, tendo sido a diligência juntada aos autos no dia 02.03.2017, 

protocolou Contestação somente ao dia 22.02.2018, ficando evidente, 

assim, a longa inércia da parte demandada.Nestes termos, não há outras 

questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez que as 

partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, 

nem preliminares a serem analisadas.Assim, DEIXO de designar audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que fora decretada a revelia da parte 

Requerida. Desta feita, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do 

feito, julgo necessária avaliação dos bens imóveis, a ser realizada por 

Oficial de Justiça.Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de 

Justiça, intimem-se as partes para manifestarem sobre o auto de avaliação 

em 10 (dez) dias.Por fim, proceda a Secretaria da Vara à retirada das 

tarjas Meta 2 e 6 da capa dos presentes autos, visto que referido auto não 

está incluído nas metas 2 e 6 do CNJ.Após, voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104154 Nr: 5918-64.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volpi e Volpi Ltda - ME, RAFAEL QUEIROZ 

VOLPI., Fábio Queiroz Volpi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos de fls.182/183, visto que a parte autora reitera pedidos 

somente para não ocorrer o prazo prescricional, pois por várias vezes 

pleiteou buscas via bacenjud, renajud e infojud e quando da realização 

das buscas não toma nenhuma providencia para o prosseguimento do 

feito, apenas reitera os pedidos de buscas de valores e bens em nome da 

parte executada.

Verifico que já foram deferias buscas via bacenjud três vezes, conforme 

se comprova às fls.127, 160 e 169, buscas via renajud por duas vezes 

(fls.129 e 169), sendo encontrado um veículo em nome dos executados à 

fl.172. E, ainda, uma busca via Infojud (fl.136, com resposta às 

fls.141/150).

Assim, DETERMINO a intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, tome as providência necessárias quanto ao bem encontrado à fl.172, 

sob pena de liberação do mesmo, visto que a localização do veículo é de 

competência do exequente e não do Estado-Juiz.

No mais, quando manifestar no feito, DETERMINO que junte aos autos o 

débito atualizado da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137063 Nr: 1425-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bezerra de Souza, Jose Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia Coopeativa 

Central em Liquidação, Elem Mariana de Souza, Oscar Vanderlei de 

Miranda, Terezinha Bezerra de Souza

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Edital de Citação - Terceiros e Interessados

Prazo do edital: 30 (trinta) dias

Citandos:TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor 

da ação usucapião acima indicada, na forma do art. 942 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pela parte requerente.

IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 02, Quadra CW-1, localizado na Avenida 

Tancredo de Almeida Neves, Centro, no município de Carlinda/MT, com 

área de 1000.00m², objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT.

RESUMO DA INICIAL: TEREZINHA BEZERRA DE SOUZA, brasileira, 

casada, residente e domiciliada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

Lote 03, número 435, Centro do município de Carlinda-MT, vem, por 

intermédio de seus procuradores, propor, com base no artigo 1238 do 

Código Civil e art. 941 do Código de Processo Civil, a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIO em desfavor de COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, devidamente inscrita no 

CNPJ sob n° 61.536.744/0305-31, com sede na Avenida São Sebastião, n° 

163 no município de lbiúna - Estado de São Paulo, CEP: 18.150-000, com 

base nas razões de fato e de direito a seguir elencadas: DOS FATOS A 

autora é possuidora de um imóvel urbano localizado no Lote 02, Quadra 

CW-1 localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, Centro, no 

município de Carlinda/MT, possuindo uma área total de 1000.00m2 (hum mil 

metros quadrados), tendo como benfeitoria uma casa construída com área 

total de 48,00m2 (quarenta e oito metros quadrados). O imóvel foi 

adquirido de forma onerosa direto da requerida, não sendo adquirido por 

terceiros conforme recibo e contrato anexados aos autos, efetuando o 

pagamento de Cz$ 80.000,00 (oitenta mil cruzados) no ano de 1987. A 

requerente traz aos autos o contrato referente a aquisição desde o ano 

de 1987, onde foi concedido o recibo a autora que é a primeira adquirente 

do imóvel, mantendo a posse sobre o mesmo há quase 30 (trinta) anos. No 

referido imóvel a autora vem realizando melhorias para seu conforto e 

manutenção da propriedade. Durante todos esses anos o imóvel foi 

zelado, sendo realizada a posse mansa e pacífica desde o ano de 1987, 

ou seja, já são quase 30 (trinta) anos de posse mansa e pacifica, onde 

nunca houve qualquer problema referente ao seu direito exercido. A 

autora após adquirir o imóvel veio zelando pelo mesmo, realizando o 

pagamento de todas as verbas referente ao terreno, conforme extratos de 

IPTU em anexo, comprovando, assim, seu animus domini sobre o imóvel. 

Durante todos esses anos de posse, nunca houve qualquer tipo de 

contestação ou impugnação por parte da requerida ou de outrem, sendo a 

posse exercida de maneira mansa e pacifica durante exatamente 29 (vinte 

e nove) anos sem qualquer oposição, cumprindo os requisitos exigidos em 

lei. DO IMÓVEL USUCAPÍVEL - O presente imóvel possui uma área 

territorial de 1.000,m2 (hum mil metros quadrados) situado no Lote 02, 

Quadra CW-1, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves no 

centro do Município de Carlinda/MT. DOS PEDIDOS - A parte autora trouxe 

aos autos documentos que comprovam sua posse contínua durante vários 

anos, demonstrando que já adquiriu o imóvel através da prescrição 

aquisitiva, assim, por tudo quanto foi exposto, requer: 1) A citação da 

parte requerida, no endereço já declinado no preâmbulo desta peça, por 

seu representante legal, para querendo contestar a ação no prazo legal 

acompanhando até final decisão, quando por r. sentença seja julgada 

inteiramente procedente a presente ação proposta de usucapião 

reconhecendo o direito adquirido do autor quanto a posse e o domínio da 

propriedade; 2) Que seja julgada a presente demanda, ensejando a 

procedência da presente ação de Usucapião Ordinário sendo concedido o 

título de domínio a Sra. Terezinha Bezerra de Souza, do imóvel urbano, 

denominado Lote 2, Quadra CW-01, com área total de 1000,00 m² (hum mil 

metros quadrados), localizado na Avenida Tancredo Neves, Centro, no 

Município de Carlinda/MT, visto que já detém a posse por vários anos de 

acordo com o que propõe o art. 1.243 do Código Civil; 3) Que sejam 

intimados, por via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios para que manifestem 
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eventuais interesses na causa, de acordo com o art. 943 do CPC; 4) 

Intimação do Ministério Público, cuja manifestação se faz obrigatória no 

presente feito. 5) Que a sentença seja transcrita no registro de imóveis, 

mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o respectivo 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 6) Após, cumpridas as 

necessárias formalidades legais, requer sejam admitidas, provas 

testemunhais, pugnando por provas documentais anexas, bem como o 

depoimento pessoal do representante legal da empresa requerida, sob 

pena de confissão; 7) Em conceder ao reclamante o direito à Assistência 

Judiciária Gratuita, prevista no art 3º, parágrafo 1° da Lei 1.060/50, pois o 

mesmo não tem condições de arcar com as custas e demais despesas 

processuais, sem ter que dispor de recurso indispensáveis para 

manutenção de seus gastos mensais e fixos conforme demonstram 

documentação em anexo.

Decisão:Vistos... Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Nome e Cargo do digitador:Marcia Cristina Murawski - Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115315 Nr: 3659-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Declaudio Luiz da Silva, Alair da Silva

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em desfavor de 

DECLÁUDIO LUIZ DA SILVA e ALAIR DA SILVA.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.63/65), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Determinada a intimação da exequente para informar se o acordo foi 

efetivamente cumprido, esta se manifestou à fl.68 pela extinção do feito, 

eis que houve o cumprimento integral do acordo.

Às fls.69/71 foi interposta exceção de pré executividade com pedido de 

desbloqueio dos valores encontrados via bacenjud, em nome da 

executada Alair da Silva, diante da impenhorabilidade do bloqueio.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.66/63 e 68), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais, se existentes, serão pagas pelo exequente, visto 

que não estipulou no acordo entabulado quem pagaria as custas.

No mais, isento-os do pagamento de honorários.

Por fim, como houve acordo e o pagamento integral da dívida estipulada no 

acordo, realizo de ofício o desbloqueio dos valores encontrados às 

fls.58/59, conforme comprovante em anexo.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais e, ao Arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 39-04.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 Assim, diante das explanações acima destacadas, reconheço a nulidade 

da penhora do imóvel residencial, qual seja, Lote n. 06, quadra 08, Setor 

A, contendo uma casa residencial em alvenaria de 321,00m², matrícula 

n.6626, Livro 2 AG, fl.131, 1º Serviço Notarial e Registral de Alta 

Floresta/MT.DEFIRO a gratuidade da justiça da interveniente garante, ora 

requerente, diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, da Lei 13.105/15.Expeça-se ofício ao CRI local para baixa da penhora 

realizada nos autos.Intime-se a parte exequente para manifestar no feito, 

requerendo o que entender de direito, em 15 (quinze) dias.Às 

providências, expeça-se o necessário.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002071-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

L. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LEITE CAVALCANTE OAB - 950.896.161-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002071-61.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

LEILAINE HUBNER REPRESENTANTE: SANDRA MARIA LEITE 

CAVALCANTE EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos. Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por L. H., em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Note-se, que a parte autora afirmou, em 

síntese na exordial, que os documentos inerentes à operação interna do 

“back office” estão de posse da Requerida, ao que necessário seria este 

Juízo compelir a aludida empresa a apresentar os documentos inerentes 

ao Requerente para fins de se dar efetividade aos termos da r. sentença 

proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. 

Apesar de a parte autora afirmar que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos encontrem-se em poder da 

requerida, é certo que a mesma deve comprovar ao menos o início da 

relação, ou seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá 

direito à reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Sabe-se que 

atualmente qualquer movimentação financeira através de simples 

transferência bancária, DOC ou TED, por exemplo são facilmente 

comprováveis através de extratos bancários. Nesse sentido, apesar da 

movimentação ser realizada em sistemas internos da requerida, é certo 

que os valores foram transferidos, em tese, de conta de titularidade da 

autora ao requerido. Tal prova é possível de ser produzida pela própria 

parte, não podendo o ônus da mesma ser transferido a ré. Ante o 

exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

momento em que a parte autora deverá comprovar a efetivação, por prova 
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documental, de pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Às providências. Cumpra-se 

Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito .

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001328-17.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 RÉU: FERNANDA CARDOSO 

DA SILVA Vistos. Analisando os autos verifico que a Parte Autora 

promoveu ao recolhimento da taxa judiciária por meio de depósito judicial, 

quando, em verdade, a mesma deverá ter recolhido na modalidade de 

custas judiciais, logo, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova a regularização do depósito realizado, após, 

voltem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALIA VELOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001421-48.2016.8.11.0007. AUTOR: 

BRUNA NATALIA VELOSO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial, foram colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida, 

oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. O requerido 

ofertou contestação, alegando preliminarmente a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, requerendo, por fim, a improcedência do pedido, sob o 

fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos do seu 

direito. Termo de audiência de conciliação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar a 

matéria preliminar arguida pelo demandado. No que diz respeito à alegada 

ausência de comprovante de residência, denoto que os documentos 

acostados aos autos fazem alusão de que a autora reside na Comarca de 

Alta Floresta/MT. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001224-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE BRITO (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001224-59.2017.8.11.0007. AUTOR: 

CARLOS ALBERTO DE BRITO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Analisado os autos verifica-se que, na inicial, o 

autor alega residir no município de Alta Floresta/MT, todavia, os 

documentos acostados fazem alusão de que o autor reside na Comarca 

de Paranaíta/MT. Além da comunicação de decisão proferida pelo INSS 

fazer menção de que o autor reside no endereço NH13, número 86 – 

casa, em Paranaíta/MT, verifico que o atestado médico datado em 10 de 

julho de 2018 foi expedido por médico regulado no Sistema único de Saúde 

de Paranaíta/MT, logo, contato que o mesmo, agindo de má fé, informou 

residir na presente Comarca. Nestes termos, DETERMINO a imediata 

REMESSA dos presentes autos para a COMARCA DE PARANAÍTA/MT. 

Além disso, considerando-se que o autor tentou ludibriar este Magistrado 

informando residir na Comarca de Alta Floresta/MT, o mesmo deverá ser 

condenado pela prática de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, por omitir o seu real 

endereço, conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Logo, CONDENO o autor em litigância de 

má-fé, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Novo Código de Processo 

Civil. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

MARIA MATILDE PASCHOAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MAIER (TESTEMUNHA)

LUCIANA RAGAZZI CARNEIRO FALASQUE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000755-76.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA MATILDE PASCHOAL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação Judicial para Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria” ajuizada por MARIA MATILDE 

PASCHOAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial (ID. 

12364959) foram juntados documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 

12377340. Apresentada Contestação ao ID 12977265. Termo de Audiência 

de Instrução e Julgamento (ID. 13092491). Após, vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Por inexistir matéria 

preliminar pendente de apreciação, e estando o feito em ordem, passo 

diretamente à análise do mérito da causa. A apreciação da pretensão de 

concessão de aposentadoria por idade, no caso do trabalhador rural 

qualificado como segurado especial (inciso VII do artigo 11 da Lei 

8.213/91), deve ser feita à luz do disposto nos artigos 48, §§ 1º, 2º e 3º, 

25, II, 26, III e 39, I, da Lei nº. 8.213/91. Assim, necessária a comprovação 

do implemento da idade mínima (sessenta anos para o homem e de 

cinquenta e cinco anos para a mulher), e do exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses 

correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o recolhimento de 

contribuições. Com efeito, o §3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91, incluído 

pela Lei nº 11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria por 

idade, denominada de aposentadoria híbrida ou mista, hipótese em que os 

trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano para 

cumprimento da carência. Entretanto, a referida inovação legislativa que 

permite a soma do tempo urbano e rural para concessão da aposentadoria 
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exige a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador urbano no 

requisito etário. Vejamos a redação do § 3º do aludido dispositivo legal: 

“Art. 48. (...) § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo 

que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam 

essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob 

outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher.” (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) Frise-se, por oportuno, que 

apesar de a lei referir-se claramente a “trabalhadores rurais”, perfilho do 

entendimento no sentido de que a correta interpretação do §3º do artigo 

48 da lei nº 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria por idade 

com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de 

segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de 

contribuição tanto na qualidade de segurado urbano quanto para o rural, 

ainda que a atividade urbana seja a última, tendo em vista os princípios 

constitucionais da universalidade, da uniformidade e da equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, 

parágrafo único e 201 da Constituição Federal) e da isonomia (artigo 5º, 

caput, da Constituição Federal). A propósito segue a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3º, DO CPC. CAUSA 

MADURA.APOSENTADORIA POR IDADE HIBRIDA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 48, §§, 3º E 4º, DA LEI 8.213/91. ATIVIDADE 

RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECONHECIMENTO. RECURSO 

DO INSS E REMESSA PREJUDICADOS. ANÁLISE DO MÉRITO. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. - Pretende a parte autora 

a concessão da aposentadoria por idade e ou por tempo de contribuição 

urbana, computando-se o período trabalhado em atividade rural, sendo 

que o MM. Juízo a quo apreciou o pedido inicial como se fosse 

aposentadoria por idade rural, na qualidade de segurado especial, 

aplicando o artigo 48, §1º da referida Lei, configurando-se a sentença 

extra petita, razão pela qual deve ser anulada. - Conforme julgados do 

Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a relevância social e alimentar 

dos benefícios de previdência e assistência social, predomina a 

fungibilidade das ações por incapacidade, em observância ao princípio 

juria novit curia, incidente com maior força nos pleitos previdenciários, os 

quais são julgados pro misero. - A inovação legislativa levada a efeito pela 

Lei 11.718/08 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da Lei 8.213/91, criou nova 

espécie deaposentadoria por idade, conhecida como aposentadoria 

híbrida, permitindo que o segurado some períodos de atividade rural com 

períodos de contribuição em outras qualidades de segurado. No entanto, a 

idade mínima a ser considerada é de 65 anos de idade, se homem, e 60 

anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador urbano no requisito etário. 

- Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da 

uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo único e 201 da CF/1988) e da 

isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que a correta 

interpretação do §3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão 

da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para 

qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para fins de 

carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade de segurado 

urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. 

Precedente. - Os documentos acostados aos autos consubstanciam o 

início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação do 

exercício atividade rural em regime de economia familiar pela autora. - 

Registre-se que o início de prova não precisa abranger todo o período de 

carência do benefício, diante da dificuldade do rurícola de obter prova 

material do exercício de atividade rural, mas desde que prova testemunhal 

amplie a sua eficácia probatória (STJ, 3ª Seção, AR 3986 / SP, Rel. Min. 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU de 01/08/2011). - Considerando 

que possui o total de 142 contribuições na qualidade de empregado, bem 

como o período de agosto de 1962 a agosto de 1992 de atividade rural, 

verifica-se que, na data do requerimento administrativo, preenchia o 

período de carência necessário para se aposentar, devendo, portanto, ser 

julgado procedente o pedido inicial, nestes termos. - Sentença anulada de 

ofício. Prejudicados o recurso de apelação do INSS e a remessa 

necessária. Aplicação do artigo 515, §3º, do CPC. Pedido julgado 

procedente, na forma do artigo 48, §§3º e 4º, da Lei 8.213/91.” (TRF-2, AC 

- Apelação Cível 614327, Segunda Turma Especializada, data da decisão: 

20/03/2014). Pois bem. Analisando o caso em apreço denota-se que o 

requisito legal etário restou demonstrado nos autos, evidenciando que a 

demandante possui idade superior a 60 (sessenta) anos (ID. 12364992). 

No que tange ao exercício da atividade rural, dispõe o art. 55, § 3º, da Lei 

nº 8.213/91: Art. 55. (...). § 3º A comprovação do tempo de serviço para 

os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. O início de prova 

material, para os fins do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, é aquele feito 

mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos 

períodos a serem contados. Neste sentido é a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. VALORAÇÃO 

DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. "A comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 

55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91). 2. O início de prova material, de acordo 

com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos 

que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, 

devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o 

período e a função exercida pelo trabalhador. 3. Embora se pudesse 

considerar a cópia da certidão de casamento do autor, ali qualificado como 

agricultor, como início de prova material, bastante à demonstração do 

exercício da atividade rural, é indevida a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade com base exclusivamente em tal prova material, à 

míngua de prova testemunhal hábil a complementar a demonstração do 

tempo de serviço relativamente ao período de carência. 4. A alegação do 

agravante de que consta nos autos as declarações de testemunhas, 

razão pela qual o benefício previdenciário deveria ter sido concedido, tal 

como posta, se insula no universo fático-probatório dos autos, 

conseqüencializando-se a necessária reapreciação da prova, o que é 

vedado pela letra do enunciado nº 7 da Súmula deste Superior Tribunal de 

Justiça. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ – 6ª T. – AgRg no REsp nº 

712705/CE – rel. Min. Hamilton Carvalhido – v.u. – j. 19.4.2005 – DJ 

1.7.2005 – p. 692). Nestes termos, se inserem no conceito de início de 

prova material, dentre outros, o contrato individual de trabalho em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS, as anotações em certidões de 

registro civil, a declaração expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, a declaração para fins de inscrição de produtor rural, a nota fiscal 

de produtor rural, as guias de recolhimento de contribuição sindical e a 

escritura pública de compra e venda de imóvel rural, todos 

contemporâneos à época dos fatos alegados. Observe-se, ainda, que 

para fins de concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige 

que o início de prova material se refira precisamente ao período de 

carência previsto pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória. Na hipótese dos autos, a 

prova documental produzida demonstra o início de exercício de atividade 

em regime de economia familiar. De igual modo, a prova testemunhal 

produzida comprova o labor rural durante, aproximadamente, 12 anos 

(doze) ou mais anos, consoante termo de oitiva das testemunhas, em 

econômica familiar. Por outro lado, no que tange ao trabalho urbano, 

verifica-se da prova documental o período de contribuição previdenciária 

sob a categoria urbana da segurada. Destarte, somado o tempo de 

serviço rural e de trabalho urbano da autora, impõe-se o reconhecimento 

do direito à aposentadoria por idade mista ou híbrida, conforme prevê o 

artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, porquanto restam implementadas no 

caso em apreço a idade mínima e carência. Nessa linha é o entendimento 

jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

REQUISITOS. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DESCONTINUIDADE. APOSENTADORIA POR IDADE MISTA. 

POSSIBILIDADE. É reconhecido o direito à aposentadoria por idade mista 

ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, na redação da Lei 

11.718/08, se implementadas a idade mínima e carência, considerado o 

tempo de serv iço rura l  e  o  urbano. ”  (TRF4,  AC 

5006309-65.2013.404.7107, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão (auxílio João 

Batista) Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 10/07/2014) 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. INTEGRAÇÃO 

DE PERÍODO DE TRABALHO RURAL AO DE CATEGORIA DIVERSA. ART. 
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48, §3º DA LEI 8.213/91. CARÊNCIA E REQUISITO ETÁRIO. 1. Os 

trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no art. 48, § 2º, da Lei 

nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais condições, considerando-se 

períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao 

benefício de aposentadoria por idade ao completarem 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, 

conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91. 2. Preenchendo a 

parte autora o requisito etário e a carência exigida, tem direito a 

concessão da aposentadoria por idade. “(TRF4, AC 0022717- 

76.2013.404.9999, Quinta Turma, Relator Rogerio Favreto, D.E. 

04/07/2014) “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA. TRABALHADOR(A) RURAL. TRABALHADOR 

ESTATUTÁRIO. LEI 11.718/2008. ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A 

QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 

CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A Lei n.º 

11.718/08 instituiu a possibilidade de outorga do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural, com o implemento da 

carência mediante o cômputo do tempo de serviço prestado em outras 

categorias - como empregado urbano ou contribuinte individual, desde que 

haja o implemento da idade mínima. Somado o tempo de serviço rural em 

regime de economia familiar, sem o correspondente suporte contributivo, 

ao tempo de serviço urbano. 2. A aposentadoria por idade é devida ao 

segurado que completar 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, 

reduzidos esses limites para 60 e 55 anos, respectivamente, para os 

trabalhadores rurais. Regra de redução do tempo que vale tanto para os 

trabalhadores rurais empregados, quanto para os eventuais ou segurado 

especial, todavia por se tratar de pedido de aposentadoria rural, com 

aproveitamento de tempo urbano, a idade é aumentada de 5 anos 

conforme dispõe o art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, alterada pela Lei 

11.718/2008. 3. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do 

benefício de aposentadoria rural em testilha - início de prova material da 

atividade rural alegada, devidamente corroborado por prova testemunhal 

sólida, a que ainda se agrega a idade mínima exigida para o deferimento da 

prestação - mostrou-se correta a sentença que acolheu a pretensão 

nesse sentido deduzida. 4. Termo inicial conforme estipulação sentencial, 

cuja manutenção se faz necessária, à luz do quanto estipulado no item "a" 

da parte final do voto. 5. Correção monetária e juros de mora de acordo 

com os índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em 

conformidade com as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 

267 de 02/12/2013, publicada em 10 de dezembro de 2013. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 6. Nos feitos 

processados perante a Justiça Estadual o INSS é isento do pagamento de 

custas (inclusive despesas com oficial de justiça) nos Estados do Acre, 

Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 7. 

Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins de fixação 

dos honorários advocatícios. 8. Relativamente ao adiantamento da 

prestação jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos 

exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º, do 

mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na 

hipótese dos autos, já que a conclusão daqui emergente é na direção da 

concessão do benefício. 9. Em qualquer das hipóteses supra, fica 

expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que 

somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando 

relativo à implantação do benefício. 10. Apelação e remessa oficial 

parcialmente providas.” (TRF 1 AC 0074933-07.2012.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.1450 de 15/04/2014) Assim, no caso específico dos autos, é de 

se ver que a autora, além de contar com a idade mínima para a obtenção 

do benefício pretendido, cumpriu o período de carência previsto na 

legislação previdenciária e, em razão de ter implementado todos os 

requisitos legais, faz jus a parte autora ao benefício pleiteado na inicial. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o 

fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS no 

pagamento ao Autor MARIA MATILDE PASCHOAL do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, nos termos dos artigos 

143 e 48, §3º, ambos da Lei nº 8.213/91, retroativo à data do requerimento 

administrativo (09 de Outubro de 2017). I)Maria Matilde Paschoal; II) 

Aposentadoria Híbrida por Idade; III) Renda mensal a ser Calculada pelo 

INSS; IV) DIB – ajuizamento da ação; V) Início do pagamento – 09 de 

outubro de 2017. Por estarem presentes os requisitos da prova inequívoca 

da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata 

de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, DEFIRO, ainda, o 

pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar a implantação do 

benefício, no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao requerido, 

requisitando-se a implantação do benefício no prazo acima fixado, 

devendo comunicar a este Juízo acerca da efetiva implantação do 

benefício dentro do prazo, sob pena de incorrer na prática do crime de 

desobediência, além de incorrer nas penalidades administrativas e civis 

pertinentes. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, 

acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN) até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos 

no percentual de 0,5 % ao mês, bem como corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis nº 6.899/81 e nº 8.213/91, até o efetivo pagamento. Pela 

sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código 

de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, ou seja, 

aquelas que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, visto que isento, nos 

termos do art. 8º, da Lei 8620/93 e art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01. 

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 60 

(sessenta) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DORIVAL RAMOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003069-29.2017.8.11.0007. AUTOR: 

DORIVAL RAMOS RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por DORIVAL RAMOS 

RODRIGUES em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO - DPVAT, pretendendo receber a importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), relativa à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em virtude de suposto acidente automobilístico 

ocorrido em 09 de março de 2017. Com a inicial foram colididos 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 10656884, 

determinou-se a citação da parte ré. A requerida apresentou contestação 

ao ID. 12737821, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse 

processual, ante a necessidade de pedido administrativo anterior, 

pugnando, por fim, pela improcedência da presente demanda. O autor 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 13012458. Despacho 

saneador proferido ao ID. 13169243. Termo de audiência de conciliação ao 

ID. 13541921, bem como laudo pericial acostado ao ID. 13541921. Acerca 

do laudo pericial a ré manifestou-se ao ID. 13960191, bem como a autora 

ao ID. 14278864. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra, vez que as 

partes disseram não possuir outras provas a produzir. Sendo assim, face 

aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Pois 

bem. A matéria está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Com efeito, para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I-) a ocorrência do 
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sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

ínterim, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pela parte demandante, mormente pelo boletim de 

acidente, que é conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em 

um acidente de trânsito na data de 09 de março de 2017. No que tange 

aos demais requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal 

também restaram comprovados pelo prontuário de atendimento 

ambulatorial. Afinal, os documentos atestam que a parte autora sofreu 

lesão em um dos membros superiores. Logo, a parte autora cumpriu o 

disposto no “caput” do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente...”. No passo seguinte, exatamente no que 

tange ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve modificação na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei n. 

11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, uma vez que o sinistro 

ocorrera em 09 de março de 2017, é dizer, após a entrada em vigor dessa 

última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - 

SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS 

VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para 

os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação 

deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 

11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Aliás, também se aplica ao caso concreto as 

disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011.) (negritou-se) Nessa toada, 

o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que acomete a parte 

autora é de caráter permanente, parcial e incompleta, já que houve a 

perda funcional de membro superior em grau de 10% (dez por cento). Com 

efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

(negritou-se) Sobre o tema, “mutatis mutandis”: “Seguro obrigatório. 

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. 

Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez 

parcial e permanente,pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no 

valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a 

Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de 

receber diferença de indenização. Procedência na origem.Apelação da 

seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente.Incapacidade parcial e 

permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau 

mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau 

de invalidez.Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença 

reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de 

sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: 

Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011) (negritou-se) Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na seguinte 

proporção: 70% - percentual de perda indicado na tabela (valor-base) x 

50% - valor indicado pelo laudo pericial do teto máximo, ou seja: R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do sinistro. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2ºe § 8o do art. 85 do NCPC. Por fim, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. P.R.I. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL em favor do médico perito. Decorridos 30 (trinta) dias 

após o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença pelo Autor, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000230-31.2017.8.11.0007. AUTOR: 

SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, 

ARROZEIRA BIALESKI LTDA - ME, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL, 

PAULO SERGIO LUPO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada 

por SANTA HELENA COMBUSTÍVEIS LTDA. – POSTO SANTA HELENA em 

face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDAÇÃO. Em que requer, em apertada síntese, a declaração a 

favor da usucapiente do domínio pleno dos imóveis objetos da ação (Lotes 

n. 06, 07 e 08 da quadra CE5), com área total de 2.982,62m² (dois mil, 

novecentos e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados). Com a inicial (ID. 4677168) foram colididos documentos via 

Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 551787. A parte ré apresentou 

contestação ao ID. 7371782, instruindo os autos com documentos via 

Sistema PJE. A parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 

9119764. Citados eventuais réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, a Igreja Congregação Cristã do Brasil apresentou 

contestação ao ID. 9136653. O Município de Carlinda/MT manifestou-se ao 

ID. 10510829, bem como o Ministério Público Estadual ao ID. 10898738, a 

União ao ID. 12055997 e o Estado de Mato Grosso ao ID. 12056008. 

Despacho saneador proferido ao ID. 13546177. Termo de audiência de 

instrução e julgamento encartado ao ID. 1440826. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Como consignado no 
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relatório, busca autora obter a declaração de propriedade da área que 

sustenta exercer a posse e residir há mais de 10 (dez) anos. Verifica-se 

que a parte autora, conforme depoimento pessoal, exerce a posse mansa 

e pacífica, ininterrupta, como se dono fosse e sem oposição do 

proprietário do imóvel há mais de 10 (dez) anos, fixando lá comércio. 

Invoca em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de 

consolidar a propriedade em nome da possuidora. Trata-se de espécie 

regulada pelo artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 

Registre-se que o prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido 

para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua 

moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo 

(parágrafo único do art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a 

usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem 

como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

animus domini e prazo de 10 (dez) anos, não exigindo justo título e boa-fé. 

A respeito do assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E 

ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 

ACESSIO POSSESSIONIS - REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Para o acolhimento da usucapião exige-se, apenas, 

o exercício da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma 

contínua, pelo período previsto em lei. É do autor, porém, o ônus da prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto 

artigo 333, inciso I, do Código Processo Civil. Comprovados os requisitos 

ensejadores à usucapião extraordinária, bem como a posse exclusiva e 

os demais requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se 

impõe, conforme disposto no art. 1.238, § único, do Código Civil. É 

permitida a posse para fins de usucapião exercida por condômino/herdeiro 

de forma exclusiva sobre a coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 

21/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da 

propriedade implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 20/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, 

os possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e 

provaram sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há 

mais de 10 anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença 

dos requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse do 

autor possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, há mais de 15 (quinze) anos estabelece no imóvel 

sua moradia. Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pelo autor por meio de usucapião. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio do autor sobre o 

imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel situado na zona 

urbana de Carlinda/MT com 2.982,62m² (dois mil, novecentos e oitenta e 

dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados), lotes n. 06. 07 e 08 

da quadra CE-5, registrados na matrícula n. 1.403, livro 2G do 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT e, por conseguinte, 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se 

acompanhar de: a) cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código 

Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em julgado da 

sentença; b) nome completo da parte autora, a nacionalidade, o estado 

civil, a profissão, os números do RG e do CPF, endereço. Se pessoa 

jurídica é indispensável constar a razão social, o número do CNPJ e o 

endereço da sede. Sendo a parte autora casada, informação e 

qualificação completa do cônjuge (o nome completo, a nacionalidade, o 

estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, endereço). 

Informação do regime de bens adotado, bem como se a celebração do 

casamento se deu antes ou após a vigência da Lei n. 6.515/77. No caso 

do regime de bens adotado depender de pacto antenupcial, informar o 

número, a data e o local do registro do pacto; c) indicar o registro anterior 

(matrícula); d) Cópia autenticada das seguintes peças processuais: 

sentença/acórdão, memorial descritivo e planta do imóvel. e) cópia da 

folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel for urbano. Sendo 

rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o comprovante de pagamento 

dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda comprovante de pagamento 

do CCIR. Observo que se o autor não for beneficiário da assistência 

judiciária gratuita é indispensável a apresentação da DIAT para que seja 

possível verificar o valor venal do imóvel. Consigno, por fim, que a 

expedição do presente mandando não isenta a parte autora ao pagamento 

do ITB. Caso não haja nos autos todos os documentos necessários para a 

expedição do referido mandando, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com os mesmo, sob pena de 

arquivamento do feito, servindo, em decorrência disso, a presente 

sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel. Por 

fim, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

LOUZAMIRA GONCALVES DOS REIS (AUTOR(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001442-53.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LOUZAMIRA GONCALVES DOS REIS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. LOUZAMIRA GONÇALVES DOS REIS, 

adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação de aposentadoria 

por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho 

Rural, carreando aos autos início de prova material – prova documental ( 

ID 13056733 e seguintes), na forma da lei de regência. Ao ID 13229710, foi 

recebida a inicial, bem como indeferido o pedido de antecipação de tutela. 

O Requerido foi regularmente citado, apresentando contestação (ID 

13707255) e documentos de ID 13707271. Na contestação apresentada, a 

autarquia alegou preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do 

artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito a falta prova 

material que demonstre cabalmente o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar, requerendo a improcedência da ação. Na 

audiência de instrução e julgamento, presente a parte autora, bem como 

seu patrono, colheu-se prova testemunhal, sendo que a parte requerida 

restou ausente de forma injustificada. Após, os autos vieram conclusos 

para sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a parte 

autora colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal 

idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, a ação é 

improcedente. Explico. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 11.02.2017, ID. 13056733, e a ação foi ajuizada 

em 16.05.2018, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior 

ao ajuizamento da ação. A parte autora, documental e testemunhalmente, 
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pretendeu e NÃO conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, principalmente quanto ao exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). Nesse 

ponto, destaco que a Autora não trouxe provas documentais idôneas que 

comprovassem seu efetivo labor rurícola, bem como juntou parcialmente 

as cópias necessárias da sua CPTS. Além disso, a Autora não anexou 

qualquer documento referente aos rendimentos financeiros do seu 

dependente (esposo), destarte, demonstrou- se, em sede de contestação, 

que o mesmo durante o período alegado na exordial como trabalhadores 

rurícolas exercia atividades no meio urbano, no qual resta a falta de 

condição de assegurado especial. À luz do exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), RESOLVO o mérito 

para julgar IMPROCEDENTE o pedido da presente ação. Incabível 

condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 14 de agosto de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000304-51.2018.8.11.0007. AUTOR: 

VALDIVA GOMES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação previdenciária de restabelecimento de 

auxilio doença c/c pedido liminar proposta por VALDIVA GOMES DE 

SOUZA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. A 

inicial veio instruída com os documentos de ID 11679510. Recebida a inicial 

determinou-se, ID 11684458, que fosse realizada perícia médica, após 

seja citado o requerido. Por sua vez, a Autora requereu a desistência da 

ação (ID 13335134). Intimada para manifestar acerca da desistência da 

ação, a parte requerida concordou com a extinção (ID 13611026). É O 

RELATÓRIO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de “AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C 

PEDIDO LIMINAR” proposta por VALDIVA GOMES DE SOUZA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Diante da 

manifestação da parte autora, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, tendo em vista a não 

citação da Autarquia Federal. Em consequência, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

de sucumbência, eis que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, bem como não se houve sequer citação do requerido. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000653-88.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por ANTÔNIO PEDRO 

DA CONCEIÇÃO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO - DPVAT, pretendendo receber a importância de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

relativa à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

virtude de suposto acidente automobilístico ocorrido em 20 de dezembro 

de 2015. Com a inicial foram colididos documentos via PJE. A inicial foi 

recebida ao ID. 5515110. A parte demandada, ao ID. 8003049, apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido contido na exordial. A Parte 

Autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 8793941. Despacho 

saneador proferido ao ID. 9340739. Laudo pericial acostado ao ID. 

13796460. Acerca do laudo pericial c a Parte Autora manifestou-se ao ID. 

14164858, permanecendo a ré inerte. Os autos vieram-me conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Cumpre-me destacar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não 

(Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, alterada pela Lei 

11.482/07, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito 

em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos 

acidentes. Na concisa lição de ARNALDO RIZZARDO, o Seguro 

Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial de acidentes pessoais, 

que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo destinado a 

pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por veículos 

em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização mínima e 

resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade objetiva dos 

que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o crédito, em favor 

do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que sofrem as 

variações de acordo com os reajustes que corrigem a desvalorização do 

dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, destinando-se mais a 

atender as primeiras necessidades consequentes de um acontecimento 

infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e origina despesas 

repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa ‘simplesmente dar 

cobertura às despesas urgentes de atendimento das vítimas dos 

acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a imposição 

legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após a 

apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 

titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreende as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar 

(artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Com efeito, para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: I-) a ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se há 

invalidez permanente; III-) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente. Nesse ínterim, o primeiro requisito 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte 

demandante, mormente pelo boletim de acidente (ID. 5081336), que é 

conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de 

trânsito na data de 20 de dezembro de 2015. No que tange aos demais 

requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal também 

restaram comprovados pelo prontuário de atendimento ambulatorial. Afinal, 

os documentos atestam que a parte autora sofreu lesão. Logo, a parte 

autora cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente...”. No passo seguinte, 

exatamente no que tange ao valor a ser indenizado, registre-se que, com 

o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve modificação na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, 

uma vez que o sinistro ocorrera em 20 de dezembro de 2015, é dizer, 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - 

SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 

CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Aliás, também se 

aplica ao caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 

451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual 
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determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011.) (negritou-se) Nessa toada, o laudo pericial informou que a 

invalidez/deformidade que acomete a parte autora é de caráter 

permanente, parcial e incompleta, já que houve a perda funcional de 

membro superior em grau de 10% (dez por cento). Com efeito, o artigo 3º, 

§ 1º, inciso II, da Lei 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. (negritou-se) Sobre o 

tema, “mutatis mutandis”: “Seguro obrigatório. Responsabilidade Civil. 

Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. Indenização por invalidez 

permanente. Reconhecimento de invalidez parcial e permanente,pela 

seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no valor de RS 2. 700.00. já que 

o dano foi estimado em 20%. segundo a Tabela da Susep. Alegação de 

invalidez total e permanente e pretensão de receber diferença de 

indenização. Procedência na origem.Apelação da seguradora. Prescrição 

trienúria não ocorrente.Incapacidade parcial e permanente (perda parcial 

do uso de um dos membros inferiores, em grau mínimo, ou seja. 70% X 

25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau de invalidez.Inteligência 

do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença reformada e ação. agora, 

julgada improcedente, invertidos os ónus de sucumbência. Recurso 

provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, Apelação: 

10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: Romeu 

Ricupero, Julgamento: 28/04/2011) (negritou-se) Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

70% - percentual de perda indicado na tabela (valor-base), ou seja: R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Todavia, levando-se 

em conta que a parte autora já auferiu administrativamente o montante de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), o mesmo deverá receber o valor complementar de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do sinistro. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2º e § 8o do art. 85 do NCPC. Por fim, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. P.R.I. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL em favor do médico perito. Decorridos 30 (trinta) dias 

após o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença pelo Autor, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002039-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

APARECIDO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002039-56.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: APARECIDO CARDOSO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

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

nominada “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” proposta por 

APARECIDO CARDOSO em desfavor de SEGURADORA LÍDER - DPVAT, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no 

dia 16 de fevereiro de 2013, o que ensejou sua invalidez permanente. Com 

a petição inicial foram acostados documentos via PJE. Recebida a inicial ao 

ID. 9251184. A Ré apresentou contestação ao ID. 10012108, alegando, a 

prescrição da demanda judicial, pugnando, por fim, pela improcedência da 

ação. Termo de audiência de conciliação (ID. 10249298). A Parte autora 

apresentou impugnação a contestação ao ID. 10381813. Laudo pericial 

acostado ao ID. 13797451. Acerca do laudo pericial a Ré manifestou-se ao 

ID. 14047515, bem como a Parte Autora ao ID. 14152471. Em seguida, 

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

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que merece ser acolhido o 

pleito da requerida. Senão vejamos. Com efeito, o prazo trienal previsto no 

art. 206, § 3º, inciso IX do Código Civil, abaixo transcrito, se aplica ao caso 

concreto (Súmula nº 405 do STJ). Referido artigo dispõe: “Prescreve: § 3.º 

Em três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 

terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório.” Assim se afirma, tendo em vista que o evento danoso ocorreu 

no dia 16 de fevereiro de 2013, ou seja, sob a égide do Código Civil de 

2002, o qual prevê a prescrição para requerer a indenização em 03 (três) 

anos e a ação foi ajuizada somente em 29 de julho de 2017. Ademais 

disso, o artigo 189 do Código Civil, estipula que o referido prazo 

prescricional começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da 

indenização. Sendo assim e, considerando que o acidente ocorreu em 16 

de fevereiro de 2013, resta evidente que operou a prescrição trienal. 

Verifico, ainda, que os documentos que instruem a petição inicial não se 

revelam hábeis a afastar a prescrição com base no enunciado da Súmula 

nº 278 do STJ, uma vez que o requerente não desincumbiu de provar que 

veio a ter conhecimento inequívoco da sua suposta incapacidade somente 

ao finalizar o tratamento médico e que estava em tratamento durante o 

período de 03 (três) anos que antecederam ao ajuizamento da demanda. 

Sobre o assunto segue a recente jurisprudência do TJMT: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL PREVISTO 

NO ARTIGO 206, § 3º DO CC - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS 

ANOS - PRAZO QUE INICIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE - 

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. O prazo prescricional para a propositura da Ação de 

Cobrança de seguro obrigatório DPVAT é o previsto no artigo 206, § 3º, IX, 

do Código Civil de 2002, qual seja 03 (três) anos. Inteligência do verbete n 

º. 405 da Súmula do STJ. É imperioso o reconhecimento da prescrição se 

entre a data do acidente e da propositura da ação de cobrança 

decorreram mais de 3 (três) anos, e a vítima não provou que esteve em 

tratamento médico durante esse período.“ (TJMT, Ap, 29787/2011, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 

27/09/2011) Nesta esteira, caracterizada está a ocorrência da prescrição, 

conforme prevê o art. 206, § 3º, inciso IX do Código Civil. Por fim, dou por 

prejudicada a análise do mérito, em razão do acolhimento da prescrição. 

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

artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil, reconheço a 

PRESCRIÇÃO da pretensão do autor à indenização em face da requerida 

e, como consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito. Condeno o requerente em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
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reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. Todavia, 

sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que possa 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 12, da Lei 

n.º 1.060/50. Expeça-se ALVARÁ em favor do médico Perito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se o presente feito. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001078-18.2017.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA JOSE DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação nominada de “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada por MARIA JOSÉ DE 

SOUZA em desfavor da SEGURADORA LÍDER – DPVAT, aduzindo, em 

breve síntese, que tem direito a complementação do seguro obrigatório no 

montante de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), decorrentes de sequelas físicas de acidente ocorrido em 20 de 

abril de 2014. A exordial veio instruída com os documentos via sistema 

PJE. Recebida a inicial ao ID. 6648796, oportunidade em que foi designada 

audiência conciliatória, bem como determinada a citação da parte 

requerida. Termo de audiência de conciliação realizada, a qual restou 

infrutífera, ID. 9866573. A Seguradora requerida apresentou contestação, 

alegando em preliminar a ausência de laudo do IML, e, no mérito, requer a 

improcedência do pedido, sob a realização do pagamento do valor devido 

em sede administrativa, em relação a fundamentação sobre parte autora 

não ter provado os fatos constitutivos do seu direito, a necessidade de 

prova pericial para instruir o feito e explanou acerca da incidência de 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros moratórios 

a partir da citação. Com a peça contestatória (ID. 10106546) vieram 

documentos. A autora procedeu com a impugnação da contestação (ID. 

10759826). Despacho saneador proferido ao ID. 11568551. O laudo 

pericial foi acostado ao ID. 13796142. A ré manifestou-se ao ID. 14008053, 

bem como a autora ao ID. 14151205. Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre-me destacar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não 

(Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, alterada pela Lei 

11.482/07, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito 

em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos 

acidentes. Na concisa lição de ARNALDO RIZZARDO, o Seguro 

Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial de acidentes pessoais, 

que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo destinado a 

pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por veículos 

em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização mínima e 

resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade objetiva dos 

que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o crédito, em favor 

do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que sofrem as 

variações de acordo com os reajustes que corrigem a desvalorização do 

dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, destinando-se mais a 

atender as primeiras necessidades consequentes de um acontecimento 

infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e origina despesas 

repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa ‘simplesmente dar 

cobertura às despesas urgentes de atendimento das vítimas dos 

acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a imposição 

legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após a 

apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 

titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreende as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar 

(artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Desta forma, 

analisando atentamente os autos, vislumbro que o acidente restou 

devidamente demonstrado, conforme Boletim de Acidente de Trânsito 

juntado aos autos. Insta salientar que, conforme comprovado em 

contestação, a parte autora recebeu ADMINISTRATIVAMENTE o valor de 

R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Ademais, depois de realizada perícia médica na fase 

instrutória, o perito informou claramente que NÃO foi caracterizada a 

invalidez ou incapacidade permanente da autora. Colaciono abaixo 

julgados em relação ao caso em tela: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 

PERCENTUAL SUPERIOR AO APURADO PELO PERITO DO JUÍZO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O pedido do autor está fadado ao 

insucesso, pois, em perícia judicial, o expert concluiu que ele não 

apresentava invalidez, de modo que o pagamento administrativo foi 

realizado em percentual superior ao verificado judicialmente. (APL 

10024436720148260566 SP 1002443-67.2014.8.26.0566, Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 19/08/2015, Julgamento 18 de 

Agosto de 2015, Relator Adilson de Araujo) SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PAGAMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA EM FUNÇÃO 

DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comprovando a autora, a quem competia a teor do disposto no art. 333, I, 

do CPC, que do acidente automobilístico sofrido resultou-lhe invalidez 

permanente a que alude o art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações 

dadas pela Lei n.º 11.945/09, vigente esta na data do evento, não há que 

se falar em pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, razão não deve 

ser provido o recurso, mantida a improcedência da ação. (APL 

10718426320138260100 SP 1071842-63.2013.8.26.0100 Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 08/09/2015, Julgamento 8 de 

Setembro de 2015, Relator Paulo Ayrosa) Ante todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação aos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Por fim, 

EXPEÇA-SE alvará em favor do médico perito. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000968-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000968-19.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA INACIO DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de ação nominada de “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT” ajuizada por ILAURA MARIA DA SILVA em desfavor 
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da SEGURADORA LÍDER – DPVAT, aduzindo, em breve síntese, que tem 

direito a complementação do seguro obrigatório no montante de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

decorrentes de sequelas físicas de acidente ocorrido em 14 de dezembro 

de 2015. A exordial (ID. 6064982) veio instruída com documentos via 

Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 6090286, oportunidade em que foi 

determinada a citação da parte requerida. A Seguradora requerida 

apresentou contestação, alegando em preliminar a carência da ação, ante 

a satisfação da indenização na esfera administrativa, e, no mérito, requer 

a improcedência do pedido, sob a realização do pagamento do valor 

devido em sede administrativa, em relação a fundamentação sobre parte 

autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito, a 

necessidade de prova pericial para instruir o feito e explanou acerca da 

incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos 

juros moratórios a partir da citação. Com a peça contestatória (ID. 

7972496) vieram documentos. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 8338166. Despacho saneador proferido ao ID. 

8683376. Termo de audiência de conciliação (ID. 13531444). Laudo pericial 

acostado ao ID. 13531444. Acerca do laudo médico, a parte ré 

manifestou-se ao ID. 14128531, bem como a autora ao ID. 14263414. 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ID. 14263414, vez que o laudo médico 

foi confeccionado por profissional habilitado e com conhecimento técnico 

para a elaboração do mesmo. Além disso, o laudo é claro e suficiente para 

a criação da cognição definitiva acerca da existência ou não de limitações 

da parte autora. Cumpre-me destacar que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por 

sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado 

pela Lei n° 6.194/74, alterada pela Lei 11.482/07, com a finalidade de 

amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, 

não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Na concisa lição de 

ARNALDO RIZZARDO, o Seguro Obrigatório DPVAT, “vem a ser um 

seguro especial de acidentes pessoais, que decorre de uma causa súbita 

e involuntária, sendo destinado a pessoas transportadas ou não, que 

venham a ser lesadas por veículos em circulação. Por isso decorre a 

denominação Seguro Obrigatório de Danos Pessoais. Garante o 

pagamento de uma indenização mínima e resulta do simples evento 

danoso. Nasce da responsabilidade objetiva dos que se utilizam de 

veículos em vias públicas. Determina o crédito, em favor do lesado, de 

valores delimitados segundo tabelas que sofrem as variações de acordo 

com os reajustes que corrigem a desvalorização do dinheiro. Retrata um 

alcance social muito elevado, destinando-se mais a atender as primeiras 

necessidades consequentes de um acontecimento infausto, que apanha 

de surpresa as pessoas, e origina despesas repentinas e inadiáveis. Em 

outros termos, visa ‘simplesmente dar cobertura às despesas urgentes de 

atendimento das vítimas dos acidentes automobilísticos, em risco 

permanente de vida’. Daí a imposição legal da obrigatoriedade de seu 

pagamento até cinco dias após a apresentação dos documentos 

reveladores do sinistro e da qualidade do titular do direito.” (in A 

Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de acordo com a Lei nº 

6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreende 

as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e 

por despesas de assistência médica e suplementar (artigo 3º), sendo 

pago mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Desta forma, analisando 

atentamente os autos, vislumbro que o acidente restou devidamente 

demonstrado, conforme Boletim de Acidente de Trânsito juntado aos 

autos. Insta salientar que, conforme comprovado em contestação, a parte 

autora recebeu ADMINISTRATIVAMENTE o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ademais, depois 

de realizada perícia médica na fase instrutória, o perito informou 

claramente que NÃO foi caracterizada a invalidez ou incapacidade 

permanente do autor (itens 10, 13 e 16), sendo que, conforme descrito, 

analisando a tabela, o tipo da lesão é de 50% (cinquenta por cento), que, 

conforme a Lei n. 11.945/09, tem como valor máximo indenizável o valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 100% (cem por 

cento) do valor do teto máximo fixado (R$ 13.500,00 – treze mil e 

quinhentos reais). Entretanto, para a realização correta do cálculo de 

indenização, deve ser analisado o percentual de invalidez da parte autora, 

sendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Colaciono abaixo 

julgados em relação ao caso em tela: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 

PERCENTUAL SUPERIOR AO APURADO PELO PERITO DO JUÍZO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O pedido do autor está fadado ao 

insucesso, pois, em perícia judicial, o expert concluiu que ele não 

apresentava invalidez, de modo que o pagamento administrativo foi 

realizado em percentual superior ao verificado judicialmente. (APL 

10024436720148260566 SP 1002443-67.2014.8.26.0566, Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 19/08/2015, Julgamento 18 de 

Agosto de 2015, Relator Adilson de Araujo) SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PAGAMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA EM FUNÇÃO 

DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comprovando a autora, a quem competia a teor do disposto no art. 333, I, 

do CPC, que do acidente automobilístico sofrido resultou-lhe invalidez 

permanente a que alude o art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações 

dadas pela Lei n.º 11.945/09, vigente esta na data do evento, não há que 

se falar em pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, razão não deve 

ser provido o recurso, mantida a improcedência da ação. (APL 

10718426320138260100 SP 1071842-63.2013.8.26.0100 Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 08/09/2015, Julgamento 8 de 

Setembro de 2015, Relator Paulo Ayrosa). Dessa forma, o autor teria 

direito à indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), exatamente o valor já recebido na 

esfera administrativa. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

VALDIR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003343-90.2017.8.11.0007. AUTOR: 

VALDIR GOMES DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por VALDIR GOMES 

DOS SANTOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO - DPVAT, pretendendo receber a importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), relativa à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em virtude de suposto acidente 

automobilístico ocorrido em 02 de setembro de 2015. Com a inicial (ID. 

11011179) foram acostados documentos via Sistema PJE. A inicial foi 

recebida ao ID. 110442372. Termo de audiência de conciliação às fls. 

36/37. A parte demandada, ao ID. 12399648 e documentos seguintes, 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ausência dos 

requisitos autorizadores ao recebimento do Seguro DPVAT. No mérito, 

pugnou pela improcedência do pedido contido na exordial. A Parte Autora 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 12880108. Despacho 

saneador proferido ao ID. 13145640. Termo de audiência de conciliação ao 

ID. 13541771. Laudo pericial acostado ao ID. 13541771. Conforme 
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requerido às fls. 104/108 e 109/110 e deferido à fl. 111, houve a 

complementação do laudo pericial à fl. 114. Acerca do laudo pericial 

complementar a Parte ré manifestou-se ao ID. 13956912, bem como a 

Parte autora ao ID. 13958075. Os autos vieram-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre-me destacar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas 

Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, com a finalidade de amparar as vítimas de 

acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem 

seja a culpa dos acidentes. Na concisa lição de ARNALDO RIZZARDO, o 

Seguro Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial de acidentes 

pessoais, que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo 

destinado a pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por 

veículos em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização 

mínima e resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade 

objetiva dos que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o 

crédito, em favor do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que 

sofrem as variações de acordo com os reajustes que corrigem a 

desvalorização do dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, 

destinando-se mais a atender as primeiras necessidades consequentes 

de um acontecimento infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e 

origina despesas repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa 

‘simplesmente dar cobertura às despesas urgentes de atendimento das 

vítimas dos acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a 

imposição legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após 

a apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 

titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreende as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar 

(artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Com efeito, para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: I-) a ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se há 

invalidez permanente; III-) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente. Nesse ínterim, o primeiro requisito 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte 

demandante, mormente pelo boletim de acidente (fls. 22/24), que é 

conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de 

trânsito na data de 02 de setembro de 2015. No que tange aos demais 

requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal também 

restaram comprovados pelo prontuário de atendimento ambulatorial. Logo, 

a parte autora cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei n. 

6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...”. No passo 

seguinte, exatamente no que tange ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve modificação na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, 

uma vez que o sinistro ocorrera em 02 de setembro de 2015, é dizer, após 

a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO 

DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 

CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Aliás, também se 

aplica ao caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 

451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual 

determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011.) (negritou-se) Nessa toada, o laudo pericial informou que a 

invalidez/deformidade que acomete a parte autora é de caráter 

permanente, parcial e incompleta, já que houve a perda funcional de 

membro superior em grau de 50% (cinquenta por cento). Com efeito, o 

artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

(negritou-se) Sobre o tema, “mutatis mutandis”: “Seguro obrigatório. 

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. 

Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez 

parcial e permanente,pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no 

valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a 

Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de 

receber diferença de indenização. Procedência na origem.Apelação da 

seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente.Incapacidade parcial e 

permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau 

mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau 

de invalidez.Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença 

reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de 

sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: 

Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011) (negritou-se) Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na seguinte 

proporção: 25% - percentual de perda indicado na tabela (valor-base) x 

50% - valor indicado pelo laudo pericial do teto máximo, ou seja: R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou 

com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do 

seguro obrigatório. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao 

pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do § 2º e § 8o do art. 85 do NCPC. Por fim, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC. P.R.I. Decorridos 30 (trinta) dias após o transito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença pelo Autor, 

ao ARQUIVO com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 

de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003340-38.2017.8.11.0007. AUTOR: 

RUAN DOS SANTOS COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por RUAN DOS 

SANTOS COSTA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT, pretendendo receber a importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), relativa à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em virtude de suposto acidente 

automobilístico ocorrido em 14 de dezembro de 2014. Com a inicial foram 

colididos documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 11042425, 

determinou-se a citação da parte ré. A requerida apresentou contestação 

ao ID. 12424374, pugnando, pela improcedência da presente demanda. O 

autor apresentou impugnação à contestação ao ID. 12880943. Despacho 

saneador proferido ao ID. 13145502. Termo de audiência de conciliação ao 

ID. 13541819, bem como laudo pericial acostado ao ID. 13541819. Acerca 

do laudo pericial a autora manifestou-se ao ID. 14246673, bem como a ré 

ao ID. 14298385. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra, vez que as 

partes disseram não possuir outras provas a produzir. Sendo assim, face 

aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Pois 

bem. A matéria está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Com efeito, para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I-) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

ínterim, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pela parte demandante, mormente pelo boletim de 

acidente, que é conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em 

um acidente de trânsito na data de 14 de dezembro de 2014. No que tange 

aos demais requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal 

também restaram comprovados pelo prontuário de atendimento 

ambulatorial. Afinal, os documentos atestam que a parte autora sofreu 

lesão em um dos membros superiores. Logo, a parte autora cumpriu o 

disposto no “caput” do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente...”. No passo seguinte, exatamente no que 

tange ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve modificação na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei n. 

11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, uma vez que o sinistro 

ocorrera em 14 de dezembro de 2014, é dizer, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Aliás, também se aplica ao caso concreto as 

disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011.) (negritou-se) Nessa toada, 

o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que acomete a parte 

autora é de caráter permanente, parcial e incompleta, já que houve a 

perda funcional de membro superior em grau de 10% (dez por cento). Com 

efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

(negritou-se) Sobre o tema, “mutatis mutandis”: “Seguro obrigatório. 

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. 

Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez 

parcial e permanente,pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no 

valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a 

Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de 

receber diferença de indenização. Procedência na origem.Apelação da 

seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente.Incapacidade parcial e 

permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau 

mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau 

de invalidez.Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença 

reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de 

sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: 

Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011) (negritou-se) Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na seguinte 

proporção: 10% - percentual de perda indicado na tabela (valor-base) x 

75% - valor indicado pelo laudo pericial do teto máximo, ou seja: R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 1.012,50 (um 

mil e doze reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. 

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2ºe § 8o do art. 85 do NCPC. Por fim, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. P.R.I. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL em favor do médico perito. Decorridos 30 (trinta) dias 

após o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença pelo Autor, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito
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SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

pensão por morte de trabalhador rural proposta por Edilene Vieira Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Alega a autora, em suma, que era casa com o senhor Manoel 

Silva, o qual veio a falecer em 27/12/2013, sendo certo, pois, que o de 

cujus era segurado da Previdência Social, até a data do óbito, bem como 

ambos, até a data do óbito, trabalhavam na lavoura, em regime de 

economia familiar. Por tais razões, propôs a presente demanda, visando, 

em suma, à condenação do requerido a lhe conceder o benefício de 

pensão por morte de trabalhador rural. A inicial (ID 4490054) veio instruída 

com os documentos de ID 4490088 e 4490098. Recebida a inicial ao ID 

4491513, fora deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita e 

indeferida a antecipação de tutela. A requerida, devidamente citada, não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID 13590657. O MMº Juiz, 

em decisão de ID 13591701, decretou a revelia da Autarquia Federal, bem 

como designou audiência de instrução e julgamento. Entre um ato e outro a 

audiência de instrução e julgamento realizou-se ao ID 14867143, com a 

oitiva de Elizaldo Gomes de Araújo na qualidade de informante, tendo a 

parte autora, ao final, apresentado suas alegações finais remissivas à 

inicial, pugnando, ainda, pela antecipação dos efeitos da tutela, por 

ocasião da prolação de sentença. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Por inexistir matéria preliminar pendente 

de apreciação, e estando o feito em ordem, passo diretamente à análise 

do mérito da causa. Dessa forma, nota-se que a controvérsia do embate 

recai apenas sobre o fato de o de cujus da requerente ostentar, ou não, a 

qualidade de segurado especial, bem como, se preencheu a carência 

necessária para obtenção do benefício pretendido. Muito bem. Dispõe o 

artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

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

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

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

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de 

início de prova material para reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), 

mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de 

trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Contudo, analisando detidamente o 

conjunto probatório, percebe-se que a autora não logrou êxito em provar o 

exercício de atividades rurais do de cujus correspondente ao período 

imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário, haja vista 

que sequer acostou aos autos documentos que pudessem indicar que era 

trabalhadora rural, no período respectivo (início de prova material). Isso 

porque, para fazer prova do exercício de atividade rural, a autora instruiu 

sua peça inicial somente com as certidões de casamento e óbito, em que 

consta a qualificação do de cujus, como sendo lavrador. No mais, arrolou 

a testemunha Elizaldo Gomes de Araújo, que foi ouvida na qualidade de 

informante em audiência de instrução e julgamento (audiovisual aos ID’s 

14867270, 14867292 e 14867301), tendo este informado que atualmente a 

Requerente realiza atividades de domestica. Não obstante isso, cumpre 

dizer que, o nó-górdio da questão está no fato de que não há nos autos 

nenhuma prova documental que indique ao menos indícios de que o de 

cujus era trabalhador rural no período exigido para a concessão do 

benefício previdenciário. Com efeito, o tempo de serviço rural deve ser 

demonstrado mediante a apresentação de início de prova material 

contemporânea ao período a ser comprovado, complementada por prova 

testemunhal idônea, não sendo esta admitida, em princípio, 

exclusivamente, a teor do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, da Súmula 

149 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1º Região. Vejamos: Art. 55. O tempo de serviço será 

comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 

além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de 

segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da 

qualidade de segurado (...); § 3º A comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (…). Súmula Nº 149 - 

STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Súmula Nº 27 – TRF 1º: Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural (Lei n. 8.213/91, art. 55, parágrafo 3º). Nesse viés, não se 

exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os 

anos integrantes do período correspondente à carência, mas, início de 

prova material contemporânea ao período a ser comprovado (como notas 

fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou 

prova de titularidade de imóvel rural, certidões de casamento, de 

nascimento, de óbito, contrato particular a arrendamento, contrato 

particular de comodato, certificado de dispensa de serviço militar, etc) 

que, juntamente com a prova oral, possibilite um juízo de valor seguro 

acerca dos fatos que se pretende comprovar. Insta consignar que acerca 

do período de carência, segundo conceito insculpido no artigo 24 da Lei 

8.213/91, é “o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 

para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”. A 

propósito, para concessão de pensão por morte de trabalhador rural, a Lei 

nº 8.213/91, exige apenas a demonstração da qualidade de segurado do 

falecido e a condição de dependente do beneficiário, independentemente 

de carência ou de recolhimento de contribuições (artigo 26, I). Com efeito, 

estatui o artigo 26, III, e artigo 39, I da Lei nº 8.213/91, in verbis: “Art. 26 – 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: III – 

pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente”. “Art. 

39 – Para os segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta 

lei, fica garantida a concessão: I – de aposentadoria por idade ou por 

invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 

1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao numero de meses correspondentes à 

carência do benéfico requerido.” No tocante à categoria dos dependentes, 

o artigo 16 da Lei nº 8.213/91 assim dispõe: Art. 26 – Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: I – pensão por morte, 

auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (…). Art. 39 – Para os 

segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, fica 

garantida a concessão: I – de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; (…). No tocante à categoria dos dependentes, o 

artigo 16 da Lei nº 8.213/91 assim dispõe: Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (…). No 

entanto, como já mencionado, e de entendimento maciço dos Egrégios 

Tribunais de Justiça Brasileiros, não se admite a exclusividade de prova 

testemunhal para a concessão de benefício previdenciário, não sendo, os 

casos deste talante, exceção a regra, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 

PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. 

CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a 

concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao 
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tempo do óbito do instituidor (Súmula 304/STJ). 2. No caso Concreto: Data 

do óbito do instituidor da pensão: 24.03.2007 (certidão de óbito / fl. 09. 

Documentos que instruíram a inicial: certidão casamento/profissão: 

operador de máquinas (em 1977), sem a qualificação dos pais. Carta 

Concessão de benefício (fl. 11): o de cujus recebia benefício de amparo 

social à pessoa portadora de deficiência desde 1997 Prova testemunhal: 

afirma a qualidade de trabalhador rural da autora e do de cujus. 3. A 

pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao 

conjunto dos dependentes de trabalhador rural, está subordinada à 

demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do 

art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade rural exercida 

pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova 

testemunhal coerente e robusta. 4. Não comprovada a condição de 

rurícola do instituidor da pensão antes de falecer, na qualidade de 

segurado especial, por início razoável de prova material, confirmada por 

testemunhas, não assiste ao autor o direito ao benefício. 5. "Não é 

admissível prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural" (Súmula 27 deste 

Tribunal). 6. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF-1 - 

AC: 159701120094019199 , Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, Data de Julgamento: 11/06/2014, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: 03/07/2014) – Grifo nosso PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 

POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL. CONJUNTO 

PROBATÓRIO FRÁGIL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. SÚMULA 

149/STJ. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. Apelação interposta em face da 

sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de 

pensão por morte, por entender não ter havido a comprovação da 

condição de segurado especial do "de cujus", bem assim provas que 

demonstrassem a efetiva dependência econômica da genitora em relação 

ao seu filho. 2. Ao dependente do segurado falecido é devido o benefício 

da pensão por morte, desde que comprovada sua condição de 

dependente associado à comprovação de rurícola do "de cujus". 3. A 

prova testemunhal por si só não basta para a comprovação da qualidade 

de trabalhador rural. Necessário o início de prova material, essencial para 

valorar os depoimentos testemunhais. Súmula nº 149/STJ. Apelação 

improvida. (TRF-5 - AC: 00027716220114059999 AL , Relator: 

Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 

30/10/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 06/11/2014) – Grifo 

nosso PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, em sessão realizada no dia 

27/08/2014, firmou o entendimento, com repercussão geral, de que há 

necessidade de requerimento administrativo, prévio ao ingresso do 

segurado em juízo, para obtenção de benefício previdenciário. 

Entendeu-se, porém, pela presença do interesse processual de agir nas 

ações em curso, sem o prévio processo administrativo, se a autarquia 

previdenciária, em sua defesa de mérito, tiver resistido à concessão do 

benefício previdenciário. Caso dos autos. Preliminar afastada. 2. A pensão 

por morte é benefício previdenciário regido pela lei vigente à época do 

óbito do segurado instituidor e independe de carência. Nos termos do art. 

74 da Lei 8.213/91, é o benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, homem ou mulher, aposentado ou não. 3. Não comprovada a 

qualidade de trabalhador rural do instituidor da pensão por início de prova 

documental corroborada por prova testemunhal, deve ser mantida a 

sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, ante o 

não preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91 para o 

reconhecimento do direito à obtenção do benefício pleiteado na inicial. 4. 

Ausente o início de prova material, a prova testemunhal produzida não 

pode ser exclusivamente admitida para reconhecer o tempo de exercício 

de atividade urbana e rural (STJ, Súmula 149 e TRF1, Súmula 27). 5. 

Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00695793020144019199 , Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 29/07/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

11/09/2015) – Grifo nosso Infere-se, portanto, que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de atividade rural do de 

cujus pelo período necessário para comprovar sua carência, pois, não 

juntou qualquer documento que comprovasse o labor rural nesse lapso 

temporal, restando incabível a concessão do benefício pleiteado com base 

em prova exclusivamente testemunhal. Ademais, se torna dispensável 

maiores digressões, pois em consonância com o que foi exposto, 

conclui-se dos preceptivos legais que os requisitos para a concessão do 

pedido são: a) qualidade de trabalhador rural, b) individualmente ou em 

regime de economia familiar e c) comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício, como já dito, o que, deveras, não restou cabalmente 

comprovado no presente feito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de pensão por morte de trabalhador rural formulado por Edilene Vieira 

Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da 

ausência dos requisitos legais, e julgo EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita (ID 4491513). Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

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

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm
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 Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Mandado de Penhora, codigo 

283918, constatei que não veio nomeado quais os bens deverão ser 

penhorados. Solicito que a parte autora informe para que se possa 

cumprir o r. Mandado.______________________________Bazelice Xavier 

Mendes. Of. Justiça.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176456 Nr: 10436-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Belmont da Silveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Marconi Lustosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Júnior 

César Coelho da Silva , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272993 Nr: 2942-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrão Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandrina Pereira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 “Vistos. 1)Realizada a entrevista, desde logo impõe-se a correção do 

andamento processual, porque claro está que não se trata de hipótese de 

interdição, dado que a requerida é totalmente lúcida, consciente de todos 

os fatos que a cerca e pratica pessoalmente todos os atos de sua vida 

cotidiana. O que existe é apenas sua idade um pouco avançada e certa 

dificuldade de locomoção física, todavia, tais constatações estão longe de 

sequer sinalizar a possibilidade de interdição. 2)Assim, CONVERTO A 

AÇÃO PARA MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO, devendo ser corrigida a 

distribuição e a capa dos autos, tendo como a interessada srª 

ALEXANDRINA PEREIRA DE ARAÚJO e requerida a srª. IVANEIDE PEREIRA 

DA SILVA, cuidadora direta da mesma. 3)Nesse aspecto, com base nos 

relatórios constantes dos autos, bem como na própria narrativa da Srª. 

ALEXANDRINA, faz-se necessária a adoção liminar de medida protetiva 

consistente na imediata melhoria das condições de higiene e organização 

da residência da assistida, de forma que seja contratada uma diarista (ou 

empregada doméstica) para as tarefas básicas da casa. 4)Além disso, 

deve ser elaborada uma prestação de contas do patrimônio existente, das 

rendas auferidas e do gasto efetuado no cuidado da Srª. ALEXANDRINA. 

5) Portanto, com fulcro no art. 43, II e III, e art. 44 e art. 45, todos do 

Estatuto do Idoso, devem ser adotadas as seguintes medidas pela Srª. 

IVANEIDE PEREIRA DA SILVA:

 I) Contratação de uma diarista (ou empregada doméstica) para as tarefas 

de limpeza e organização da casa, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas.

 II) Elaboração de uma prestação de contas detalhada e com documentos 

para indicação do patrimônio existente; das rendas auferidas; e do gasto 

efetuado com o cuidado da Srª. ALEXANDRINA, no prazo da defesa, que 

é de 15 dias, nos termos do CPC/2015;

6)Decorrido o prazo de defesa, elabore-se novo estudo psicossocial com 

a idosa e sua cuidadora (IVANEIDE), com prazo de 10 dias, intimando-se 

as partes com prazo de 5 dias. 7)Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público. Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197720 Nr: 2337-45.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiel de Jesus Menezes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227689 Nr: 7491-10.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcial Oliveira dos Santos, M. Oliveira dos Santos - 

Contruções - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, Magali Amorim 

Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA 

SOARES - OAB:20396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 577 Nr: 81-33.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saturnino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$225,00, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257623 Nr: 11226-17.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Aquino Bohrer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 , quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278862 Nr: 6536-08.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demilson Nogueira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito para receber os autos no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 252992 Nr: 8366-43.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRS, Raquel Rodrigues Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIA NEGATIVA CP

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando 

informações de um novo endereço para citação do requerido, no prazo de 

30 dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento : "Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270824 Nr: 1534-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSSdS, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 423-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Isaac Marino 

Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 2673-11.1999.811.0004

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHDSRPNRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO - 

D.P. - OAB:5760 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255680 Nr: 10026-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Paulino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:17.628, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233625 Nr: 11719-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME, Roberto 

Paulino de Oliveira, Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275390 Nr: 4351-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Cristina Mariano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 
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novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255953 Nr: 10210-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdSM, EJdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245252 Nr: 2982-02.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. R. A. Soares Dia, Denize Regina Araujo 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203526 Nr: 5781-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESSP - Federação Sindical dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso, Sintesbre Sindicato dos 

Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, SINTEP - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, FESSPMENT - Federação dos Sindicatos de Servidores e 

Funcionários Públicos da Câmara de Vereadores, Fundações, Autarquias 

e Prefeituras Municipais do Esta de Mato Grosso, SINDSEMPA - Sindicato 

dos Servidores Municipais de Pontal do Araguaia, CSPB - Confederação 

dos Servidores públicos do Brasil, Confederação dos Servidores e 

Funcionários Públicos das Fundações Municipais, Autarquias e Prefeituras 

Municipais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno José Ricci Boaventura 

- OAB:9.271-MT, Tomás de Aquino Silveira Boaventura - 

OAB:3.565-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232674 Nr: 10974-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herquis Batista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Batista Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Evangelista Gonçalves - 

OAB:MT 2.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264183 Nr: 15623-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Romão de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Romão de Souza, Espólio de 

Calvarino Romão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38640 Nr: 2210-93.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD, LCdO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 535 Nr: 7-76.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Pinheiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166966 Nr: 9579-60.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo - 

Me, Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21308 Nr: 443-59.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz da Silva Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245542 Nr: 3241-94.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA FARIAS MIRANDA - ME, Edivânia 

Farias Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240080 Nr: 16307-78.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shopping do Estudante e Confecções Ltda, 

José Alves de Rezende, Maria José Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42605 Nr: 927-35.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Infortel Informática & Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85742 Nr: 8880-11.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEICULOS E PEÇAS LTDA, 

Cínthia Siqueira Machado, Juares Batista Machado, Evandro Arantes Abib, 

Luznayara Queiroz de Aquino, Taufik Abib Calile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 154.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167328 Nr: 10102-72.2012.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 80/81.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245542 Nr: 3241-94.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA FARIAS MIRANDA - ME, Edivânia 

Farias Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PENHORA ON LINE

Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e procedo e intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 10 dias, acerca da penhora on line que fora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240080 Nr: 16307-78.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shopping do Estudante e Confecções Ltda, 

José Alves de Rezende, Maria José Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PENHORA ON LINE

Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e procedo e intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 10 dias, acerca da penhora on line que fora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210310 Nr: 9744-05.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Land Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201164 Nr: 4478-37.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisco Marcio Pereira Lima

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94186 Nr: 7965-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, José Roque da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279668 Nr: 7025-45.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika de Souza Nobre - 

OAB:136343/MG, Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250937 Nr: 6924-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Pequerruche Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Genesio Martins dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196017 Nr: 1129-26.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Cacildo Marques 

da Silva

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275383 Nr: 4344-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 
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UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramiro Cirqueira Peres Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238912 Nr: 15423-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 11185-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteci Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275371 Nr: 4333-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Gomes dos Santos, Jhonatan Queiroz 

Marques da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248847 Nr: 5449-51.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filadélfia Comércio Atacadista - LTDA., 

Elizabete Facchini Silveira Lopes, Ozair Fernandes da Silva, Lourenço 

Fernandes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245572 Nr: 3269-62.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. de Argolo e Viviani Ltda, Elton Henrique 

Viviani, Aparecida Tenório de Argolo, Diezio Firmino da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242580 Nr: 1120-93.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Nunes Lima, Wender Nunes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 874-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domicio Clemente de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90.393, TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186/6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235901 Nr: 13345-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins, Humberto Henrique 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224958 Nr: 5878-52.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Felex Ltda, Maria José Costa 

Santos, Liliane Almeida Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156833 Nr: 9108-78.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q-Frango Distribuidora de Alimentos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31260 Nr: 859-56.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dutra Correa, Pedro Paschoal Rodrigues 

Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Natalia Rodrigues Alvares Macedo - 

OAB:MT 15.541

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 
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procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275067 Nr: 4121-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPG, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262025 Nr: 14261-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amália Bonfim Queiroz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200140 Nr: 3838-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Sousa Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175938 Nr: 9792-32.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Barbosa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100372 Nr: 5375-41.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Lar Novo Araguaia Materiais Para 

Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225268 Nr: 6059-53.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Emílio da Costa Bilego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 7959-18.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251483 Nr: 7329-78.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMN, EFM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- Autos Aguardando Providência da 

Parte Autora

 Nos termos do artigo 1282 da CNGC impulsiono os presentes autos para 

que se proceda a intimação da parte autora, pessoalmente, para que 
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compareça na Defensoria Pública, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção dos autos.

 “Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235495 Nr: 13075-58.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayane Pimentel Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95608 Nr: 516-79.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Alves Tintas, Rosimeire Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90590 Nr: 4458-56.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1267 Nr: 2577-30.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Oléa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258256 Nr: 11668-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado, Abidoraldo 

Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248973 Nr: 5523-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espólio de Luiz Carlos Fredo, Andre Luiz de Jesus 

Fredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Grande Engenharia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A, 

Vinicius Monteiro Paiva - OAB:14445/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231073 Nr: 9825-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia dos Santos Martins, DRS, Raquel Rodrigues 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dailton Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227604 Nr: 7436-59.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Cândido Ferreira, Viação Xavante 

Ltda, Claudia Márcia Ayres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224144 Nr: 5373-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMA, EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275622 Nr: 4499-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJAFdM, BBdM, AFdM, EFMS, MdLdM, MLA, 

JBFdM, LFdM, EFdM, ABdM, DFdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266404 Nr: 17003-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impacto Automação e Informática Ltda Me, 

Jackson Araujo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215990 Nr: 459-51.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nuria Angelica Ferreira da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de 

Rondonópolis - Agência 0252-6

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.
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Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171453 Nr: 4174-09.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Proterra Agropastoril Ltda, Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Baraldi, Maria Irene Baraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205363 Nr: 6801-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Mariza Ferrari, Deocir Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzilene Silvério Pereira, Antônio Leite de 

Almeida, Cartório do 1º Ofício de Notas de Aragarças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162577 Nr: 3835-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz, Nadi Terezinha Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA, Terezinha Castilho 

dos Santos, MUHAMAD NAYEF MUHAMMAD LEMUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269877 Nr: 932-66.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92482 Nr: 6294-64.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls.121, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora par cumprir o item 03 de fls 121, 

devendo para tanto, juntar as certidões negativas das Fazendas Públicas 

e o plano de partilha, no prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201349 Nr: 4587-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Souza de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOUZA DE MEDEIROS, Cpf: 

02630071111, Rg: 5.790.999, Filiação: Maria Carmen de Souza Chaves e 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, data de nascimento: 20/10/1979, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  S i n o p - M T ,  d i v o r c i a d o ( a ) , 

comerciante/empresário/psicologo, Telefone 3401-9968. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão: Vistos.1.Em buscas nos órgãos conveniados ao 
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Tribunal de Justiça verificou-se o mesmo endereço declinado na inicial e 

no qual o réu não foi encontrado, fl.47. 2.Nesses termos, já em 

adiantamento ao pedido juntado equivocadamente nos autos de 

CÓD.208981, fl.50, DETERMINO a citação por edital do requerido, com 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 246, IV c/c art. 256, II, do 

CPC/2015.3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo 

apresentação de contestação, desde já DECRETO a revelia do embargado 

e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca curadora especial, 

conforme art.72, II, CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.4.Tudo cumprido, conclusos para saneamento. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207956 Nr: 8298-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Melo Nunes, José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOUZA DE MEDEIROS, Cpf: 

02630071111, Rg: 5.790.999, Filiação: Maria Carmen de Souza Chaves e 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, data de nascimento: 20/10/1979, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  S i n o p - M T ,  d i v o r c i a d o ( a ) , 

comerciante/empresário/psicologo, Telefone 3401-9968. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão: Vistos.1.Quanto à petição de fl.96, saliente-se que as 

preliminares serão examinadas por ocasião do saneamento. Ademais, 

mesmo que se admitisse o não processamento do pedido de prescrição 

aquisitiva, sem dúvida os embargos de terceiro devem prosseguir no 

mínimo em relação à posse, até porque o pedido de reconhecimento de 

usucapião é apenas um plus, conforme claramente se extrai da letra “f”, 

fl.31, quando os embargantes se utilizam do advérbio “ainda”.2.Nessa 

linha, registre-se, também, “a interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” (art.322, §2º, 

CPC/2015).3.CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl.97 e, após, 

conclusos para saneamento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208982 Nr: 8884-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Honorato Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros, 

Maria Melo Nunes, Marcilio Martins Pires

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOUZA DE MEDEIROS, Cpf: 

02630071111, Rg: 5.790.999, Filiação: Maria Carmen de Souza Chaves e 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, data de nascimento: 20/10/1979, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  S i n o p - M T ,  d i v o r c i a d o ( a ) , 

comerciante/empresário/psicologo, Telefone 3401-9968. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão: Vistos.1.CUMPRA-SE o item 1 da decisão de fl.71. Em 

buscas nos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça verificou-se o 

mesmo endereço declinado na inicial e no qual o oposto MARCELO não foi 

encontrado, fl.68. Portanto, apesar da Defensoria Pública não ter 

requerido a citação por edital, não resta outra alternativa.2.Nesses termos, 

DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.3.Decorrido o prazo da intimação 

por edital, não havendo apresentação de contestação, desde já DECRETO 

a revelia do oposto e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca 

curadora especial, conforme art.72, II, CPC/2015, para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal.4.Tudo cumprido, conclusos para 

saneamento. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208983 Nr: 8885-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gonçalves Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros, 

Eva Regina dos Santos, Olimpio Pereira dos Santos, Maria Divina 

Gonçalves Pires de Jesus

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOUZA DE MEDEIROS, Cpf: 

02630071111, Rg: 5.790.999, Filiação: Maria Carmen de Souza Chaves e 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, data de nascimento: 20/10/1979, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  S i n o p - M T ,  d i v o r c i a d o ( a ) , 

comerciante/empresário/psicologo, Telefone 3401-9968. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão:  V is tos .1 .CERTIFIQUE-SE quanto à 

intimação/manifestação do Estado de Mato Grosso. Em buscas nos órgãos 

conveniados ao Tribunal de Justiça verificou-se o mesmo endereço 
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declinado na inicial e no qual o oposto MARCELO não foi encontrado, fl.73. 

Portanto, apesar da Defensoria Pública não ter requerido a citação por 

edital, não resta outra alternativa.2.Nesses termos, DETERMINO a citação 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 246, IV c/c art. 256, 

II, do CPC/2015.3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo 

apresentação de contestação, desde já DECRETO a revelia do oposto e 

NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme 

art.72, II, CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no prazo 

legal.4.Tudo cumprido, conclusos para saneamento. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203264 Nr: 5649-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

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

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

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87471 Nr: 1411-74.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, RÂdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FERNANDO DA SILVA, Cpf: 

01460345894, Rg: 1.436.255-7, Filiação: João José da Silva e Teresa 

Maria da Silva, data de nascimento: 09/07/1961, natural de Limoeiro-PE, 

divorciado(a), radialista, Telefone 066 3401-2211 e atualmente em local 

incerto e não sabido ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, Cpf: 46092404168, 

Rg: 480.669, Filiação: Wilmar Peres de Farias e Cândida dos Santos 

Farias, data de nascimento: 08/12/1968, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 66 9988-1010. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para pagar o montante 

demonstrado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

com fundamento no art. 523, § 1º do CPC/2015

Despacho/Decisão: Vistos. 1.Tendo em vista que a liquidação depende 

somente de cálculo aritmético e considerando o teor do art. 509, § 2° do 

CPC/2015, CONVERTO o feito em cumprimento de sentença. RETIFIQUE-SE 

a capa dos autos. 2.INTIME-SE o executado, via edital, para pagar o 

montante demonstrado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10%, com fundamento no art. 523, § 1º do CPC/2015.3.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284619 Nr: 9853-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MORAES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 909-14.2004.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Aires Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161243 Nr: 2097-61.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volvo do Brasil Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Hauer de 

Oliveira - OAB:21.295, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 
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que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218335 Nr: 1830-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Venâncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edistio Alves Moreira, ESPÓLIO DE AURELINA 

FERREIRA DANTAS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE AURELINA FERREIRA 

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

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO, movida por JOEL VENÂNCIO DA SILVA, em desfavor 

de EDISTIO ALVES MOREIRA, todos qualificados nos autos. O requerente 

por ocasião da peça inicial de folhas 04/06, requereu a concessão da 

gratuidade da justiça por não ter condições de arcar com as custas 

judiciais do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família. Pois bem.Como se sabe, a gratuidade judiciária 

é garantida pela Lei nº 1.060/50 aos cidadãos considerados pobre na 

forma descrita por esta norma, ou seja, aqueles cuja situação econômica 

não lhe permita pagar as custas judiciais do processo e os honorários de 

advogados, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.De acordo com 

o artigo 4º do mesmo diploma legal, para a concessão do benefício da 

justiça gratuita ou da assistência judiciária, basta apenas a simples 

afirmação de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, conforme anotado a seguir:Art. 4º Lei nº 1.060/50.A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.A Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso 

LXXIV, também contempla este benefício como garantia fundamental aos 

que comprovarem sua hipossuficiência, vejamos:Art. 5º da CF/88. Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...]LXXIV. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;No caso em tela, resta comprovado a necessidade do 

benefício da justiça gratuita ao postulante, tendo em vista que o mesmo se 

enquadra como hipossuficiente nos moldes da lei.Frente ao exposto, 

defiro a justiça gratuita ao requerente, com fulcro nos artigos 4º e 

seguintes da Lei 1.060/50.Cite-se a parte requerida, para querendo, possa 

apresentar contestação no prazo legal.Havendo partes a serem citadas 

que se encontram em local incerto e não sabido, a citação deve ser feita 

via edital, no prazo do artigo 232 inciso IV do Código de Processo 

Civil.Intimem-se, por via postal, os representantes da Fazenda Publica, da 

União, do Estado e do Município, para que possam manifestar, no prazo 

legal, o seu interesse na causa.Após estarem nos autos todas as 

manifestações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Resumo da Inicial: O autor relatou que adquiriu o imóvel, onerosamente, o 

imóvel na quadra 6, lote 9, bairro Alto da Boa Vista, com área de 210m2, 

objeto da matrícula 24.925 do CRI, em nome do requerente. Relatou, ainda, 

que não pegou nenhum documento e nem providenciou de imediato o 

registro do imóvel em comento, e quando procurou fazê-lo não conseguiu 

e que não possui nenhum imóvel registrado em seu nome. Diante disso, 

requereu: a) citação do requerido, para apresentar defesa; b) citação dos 

respectivos confinantes; c) citação editalícia de eventuais interessados; 

d) citação, via postal, às fazendas públicas. Seja julgado procedente o 

pedido, com o fim de reconhecer a aquisição original do autor na 

propriedade do imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano sob o lote n.º 09 (nove), 

da quadra 06, bairro Alto da Boa Vista, com área de 210,00, objeto da 

matrícula n.º 24.925 do CRI de Barra do Garças/MT.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248632 Nr: 5307-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaene Stresser Rodolfo, Sônia Argolo Rodolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Neves da Costa, Cleudenis Bezerra 

Honorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de fl. 46 e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar a requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 5 dias, requeira o que entender cabível.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 94886 Nr: 8649-47.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785, MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - OAB:7.814

 SENTENÇA

1. Analisando os autos, verifico que o objeto da demanda era o pagamento 

dos débitos referentes às Certidões de Dívidas Ativas de nº 112091, 

112093 e 112095.

 2. O exequente manifestou-se às fls. 29 informando o pagamento da CDA 

de nº 112093 e requerendo seu desentranhamento, bem como o 

prosseguimento do feito quanto às outras certidões.

 3. Às fls. 37 fora efetuada a penhora, via BACENJUD, do valor referente 

às CDA de nº 112091 e 112095.

 4. O exequente manifestou-se às fls. 51 informando a quitação do débito 

da CDA de nº 112091, e que a de nº 112095 continuava em aberto.

 5. Por fim, a parte exequente informou às fls. 54 a quitação da CDA de nº 

112095 e pugnou pela extinção do feito, ante ao pagamento total efetivado 

pela executada.

 6. Satisfeita a obrigação, a extinção do processo é medida que se impõe.

7. Isto posto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

8. Ainda, DETERMINO a expedição de alvará eletrônico do valor penhorado 
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às fls. 37 e depositado em conta única, para que PROCEDA-SE a 

transferência em favor da parte embargante.

9. Custas processuais pelo executado.

10. Ademais, CONDENO o executado aos honorários advocatícios que 

FIXO em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no 

art. 85, § 3o,, I, do CPC/2015.

11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 12. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91061 Nr: 4903-74.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Arruda David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713

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

General Carneiro - OAB:, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:MT 11.055

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO ANDRÉ 

DA MATA, para devolução dos autos nº 4903-74.2009.811.0004, 

Protocolo 91061, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183214 Nr: 4862-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Rodrigo Santos Maffra Dias, Gustavo Paz de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva e Bento Ltda, Tatiane Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres 

com Pedido de Imissão na Posse para Uso Próprio movida por CRISTIANO 

RODRIGO SANTOS MAFRA DIAS em desfavor de SILVA E BENTO 

LIMITADA ME representada por TATIANE CARNEIRO DA SILVA.

 2. A parte autora aduz que alugou imóvel de sua propriedade para o 

requerido, pelo prazo de 12 meses, tendo como data inicial 01 de agosto 

de 2013 e data final 01 de agosto de 2014, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) os seis primeiros meses e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) o restante dos seis meses. Assevera que o requerido encontra-se 

inadimplente desde dezembro de 2013. Requereu antecipadamente a 

expedição de mandado de desocupação do imóvel.

3. O pedido liminar foi indeferido por ocasião da decisão de fls.18/20.

4. Verifico que a requerida citada por edital (fls. 55), apresentou 

contestação por negativa geral através de seu curador, a Defensoria 

Pública às fls. 62/63.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Desta forma, não havendo preliminares para serem analisadas, nem 

nulidades para sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

7. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

8. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias.

 9. No mesmo prazo deverá o autor juntar documentação hábil para 

comprovar os requisitos necessários para a concessão do pedido de 

benefício da gratuidade manejado às fls. 58.

10. Após, voltem-me conclusos para sentença.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173529 Nr: 6730-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ribeiro de Sousa, Maria dos Santos Nunes da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Iolanda Abadia de 

Jesus, Jose Ademir de Assis, Maria Helena de Freitas, Clodoaldo Balbino 

de Morais, Dionizio Gomes de Souza, Mauricy Schumacker Gomide, Luzia 

Rodrigues de Morais, Alberto Maximo Pereira de Novais, Artemizia Maria 

dos Santos, Carlos Alberto Guimarães Dias, Robert Willian Monteiro Neves, 

Daniel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 REJEITO todas as preliminares suscitadas.24.Não havendo questões 

prejudiciais ou vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O 

FEITO POR SANEADO. DA FASE INSTRUTÓRIA25.Ao analisar os autos, 

constata-se que os autores, bem como os requeridos pugnaram pela 

produção de provas, sendo que referido pleito é imprescindível visando 

aferir o direito autoral à prescrição aquisitiva dos imóveis que pretende 

usucapir, tudo para que haja maior substrato no julgamento da 

causa.26.Assim, com fundamento no art.370, CPC/2015, DEFIRO a 

produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas e no 

depoimento pessoal das partes e, desde logo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo as partes apresentar 

rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

(art.357, §4º, CPC/2015).27.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR 

OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E 

DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(art.455, §1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A 

inércia na realização da intimação a que se refere importa desistência da 

inquirição da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).28.A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação acima aludida, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, 

CPC/2015).29.Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal, 

INTIME-SE-AS pessoalmente para comparecer na audiência designada, 

sob pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.30.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. 31.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 34051 Nr: 381-14.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Barros da Cruz, Luciomar Lima do Carmo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Alex Prado

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. O executado fora citado da ação às fls. 107/108.

3. Manifesta o executado pelo pagamento do débito alimentar (fls. 109).

4. Após, a parte autora informa a satisfação do débito e requer a extinção 

do feito (fls. 117).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que o débito alimentar encontra-se adimplido pelo 

executado, entendo que não resta outra alternativa a este Juízo senão 

extinguir o feito.
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DISPOSITIVO:

6. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

7. Sem custas e honorários, uma vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade de justiça.

8. Observado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170023 Nr: 2281-80.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKdS, Amanda Caroline Silva Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araujo 

Filho - OAB:MT0014537O

 SENTENÇA

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes requerem a homologação do acordo firmado às fls. 123 no 

que diz respeito às prestações alimentícias exequendas.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 123, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Sem custas e sem honorários.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260822 Nr: 13504-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nismair Glicéria Gomes Furquim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 Vistos

1. Ao considerar que a parte autora noticia a realização de acordo firmado 

entre as partes e requer a extinção do feito, entendo que o requerido deve 

ser intimado a se manifestar acerca do pleito aportado às fls. 201, nos 

termos do art. 329, II, do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE o requerido Banco Santander S/A a fim de manifestar 

acerca do pedido elaborado pela autora quanto à desistência da ação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não o fazendo presumir sua 

aceitação tácita.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238176 Nr: 14931-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Fontes de Migueli, Hélio Britto Di Migueli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Reimer Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro A. Carvalho J. 

Perreira - OAB:18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 Dito isso, REJEITO a preliminar suscitada.15.Não havendo questões 

prejudiciais ou vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O 

FEITO POR SANEADO. DA FASE INSTRUTÓRIA16.Ao analisar os autos, 

constata-se que a parte autora requereu a oitiva de testemunhas e o 

depoimento pessoal e, a requerida nada manifestou. 17.Para angariar 

substrato visando o julgamento da causa é imprescindível a produção de 

provas, com a colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, a 

fim de aferir a possível invalidade do negócio jurídico.18.Assim, com 

fundamento no art.370, CPC/2015, DEFIRO a produção de prova oral 

consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal das partes 

e, desde logo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 

10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).19.CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art.455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015).20.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015).21.Uma vez deferido o pedido 

de depoimento pessoal, INTIME-SE-AS pessoalmente para comparecer na 

audiência designada, sob pena de confissão, na forma do art.385, §1º, 

CPC/2015.22.CIÊNCIA ao Ministério Público. 23.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265516 Nr: 16498-89.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP, MEPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLV

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Revisional de alimentos movida pelas partes acima 

mencionadas.

 2. O requerido foi citado às fls. 45.

3. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

46/46v.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 46/46v, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Sem custas e sem honorários.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265083 Nr: 16222-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Oliveira Peres, Joana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria - OAB:, Fabio Carlos 
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de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Interdição, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às fls. 49 dos autos, a parte autora informa o óbito da interditanda.

3. Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

pela perda superveniente do objeto (fls. 51/52).

4. Após, os autos vieram conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. No caso em tela, consigno que se trata de direito não transmissível, 

devendo, portanto, ser declarada extinção do feito, sem o julgamento do 

mérito.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, vindo a parte requerida a óbito, com fundamento no 

artigo 485, inciso IX do CPC/2015, JULGO EXTINTO o feito, sem a 

resolução do mérito.

 8. Sem custas.

 9. Ciência ao Ministério Público.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

11. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271406 Nr: 1898-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAdS, HLdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes requerem a homologação do acordo firmado às fls. 42/43 no 

que diz respeito ao divórcio, à guarda da menor, ao direito de convivência, 

da pensão alimentícia e quanto aos bens.

3. O membro do Ministério Público manifesta favorável à homologação do 

acordo (fls. 44/45).

4. Após, vieram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 42/43, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. Ainda, DECRETO O DIVÓRCIO de MARIA EZILANE ALVES DA SILVA e 

VALTEMAR PEREIRA DIAS, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo 

matrimonial até então existentes entre o casal.

9. AVERBE-SE a presente decisão às margens do assentamento de 

Casamento no Registro Civil. OFICIE-SE ao Tabelião do Cartório de Registro 

Civil competente, expedindo-se o necessário.

10. Sem custas e sem honorários.

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201169 Nr: 4483-59.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo Mendes & Cia Ltda, Heloisa Helena de 

Araújo Mendes Bahia, Milton Mendes da Silva, Floriza Xavier de Araujo 

Mendes

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - OAB:7814, 

Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 09/12, foram expedidas cartas de citação para os executados, 

restando as diligências positivas, conforme Avisos de Recebimento (AR) 

dispostos às fls.12v/13.

3. Determinou-se a indisponibilidade dos bens dos executados por meio do 

sistema Bacenjud (fls. 20).

4. Às fls. 42, a exequente pugna pela extinção do feito em razão da 

quitação do débito.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que está satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

3. Frente ao exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução fiscal, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

7. Custas processuais pelos executados e honorários que FIXO em 10% 

(Dez por cento) sobre o valor da causa, nos termo do art. 85, §3º, I, do 

CPC/2015.

8. Expeça-se guia de levantamento, via SISCONDJ, em favor da executada 

Heloisa Helena de Araújo Mendes Bahia no que se refere aos valores 

penhorados às fls. 23.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 10. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 40236 Nr: 1658-31.2004.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideny Aparecida de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luziano Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638, THANYA ALVES MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.485, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ENTENÇA.

1. Trata-se de Inventário movido por Ideny Aparecida de Oliveira Lima em 

face do Espólio de Luziano Ferreira de Lima.

2. As primeiras declarações foram apresentadas às fls. 21/23 e com ela 

vieram os documentos de fls. 24/53

3. Às fls. 145/147, a inventariante manifesta pelo desinteresse no 

prosseguimento do feito, uma vez que o inventário foi processado 

extrajudicialmente. Traz em sua manifestação escritura pública de 

inventario e partilha de bens do espólio.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte autora manifesta a falta de interesse 

processual para prosseguimento do feito, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito.

DISPOSITIVO:

6. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI do CPC/2015.

7. Sem custas e honorários, vez que deferidos os benefícios da justiça 

gratuita.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41501 Nr: 722-06.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lydio Oliveira Amorim, MANOEL VILMAR SOUSA 
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AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniel Antônio Corte, JOSÉ ANTÔNIO 

FRANCISCO CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, João Bosco Maiolino de Mendonça - 

OAB:2900/MT

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de indenização por danos gerais decorrentes de 

acidente de trânsito c/c pedido de pensão alimentícia movido por Lydio 

Oliveira Amorim em face de Raniel Antonio Corte e outro, todos 

qualificados nos autos.

2. Às fls. 277/279, o feito foi saneado, oportunidade em que foi nomeado 

perito no intuito de aferir se o acidente ocasionou incapacidade laborativa 

permanente no requerente.

 3. Adiante, manifesta o autor pela desnecessidade da perícia, uma vez 

que já fora realizada nos autos de cód. 43891, conforme laudos juntados 

às fls. 296/297 e 306/307.

4. Com isso, verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, I, do CPC.

5. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280044 Nr: 7228-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Liandro Tavares, Jailton do Carmo Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÕES ESTRELA DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:32958

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de cobrança de honorários movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Determinou-se a citação do requerido (fls. 26). O requerido foi citado às 

fls. 29.

3. A parte autora manifesta pelo desinteresse no feito e requer a 

homologação da desistência da ação (fls. 30).

4. Após, manifesta a parte requerida de forma contrária a desistência da 

ação pleiteado pelo autor. Requer a homologação do acordo firmado (fls. 

31/32)

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 32/33, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. Custas e honorários na forma entabulada no acordo.

9. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212410 Nr: 10913-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. A tutela antecipada de urgência fora indeferida às fls. 129/131.

3. Às fls. 133v, a parte requerida foi citada da ação.

4. Contestação apresentada às fls. 134/140.

5. Após, determinou-se a intimação da parte autora, por meio do advogado 

constituído nos autos, para requer o que entender de direito. Contudo, 

manteve-se inerte, conforme certidão acostada às fls. 180.

6. Expediu-se carta de intimação para que a autora desse prosseguimento 

no feito (fls. 182), a qual se manteve silente, conforme correspondência 

devolvida (fls. 183).

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Ao considerar que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da 

parte autora, contudo, esta não realizou os atos necessários ao deslinde 

da ação, entendo que é causa de extinção por abandono.

 DISPOSITIVO:

9. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

10. Custas pela autora e honorários que FIXO em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, uma vez que a postulante é 

beneficiária da justiça gratuita.

 11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237950 Nr: 14768-77.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Irber - ME, Charles Irber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. À fl. 13 a Defensoria Publica informa que a Sra. Lori Ernst compareceu 

à Instituição e comunicou que fora realizada a negociação da Dívida Ativa, 

objeto da presente execução. Ademais, pugna pela homologação da 

negociação e arquivamento dos autos até o decurso do prazo do acordo.

 2. À fl. 26 a parte exequente requer à penhora online, via BACENJUD, nos 

ativos da parte executada.

 3. Frente ao exposto, postergo análise do pedido de fl. 26 e, por 

conseguinte, DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, acerca do que foi alegado e requerido à fl. 13.

 4. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188616 Nr: 9175-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliane Santos de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Delzuita Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Inventário intentado pela parte já qualificada.

 2. Às folhas 29, a autora foi nomeada como inventariante.

3. Os autos ficaram suspensos em decorrência das ações de 

reintegração de posse (cód. 100551) que tramita perante a 4ª Vara cível 

desta Comarca, bem como em razão de Embargos de Terceiro (Cód. 

103441) processado perante a 1ª Vara Cível desta Comarca.
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4. Às fls. 63, a inventariante manifesta requerendo autorização para 

vende do automóvel mencionado para evitar deterioração do bem móvel.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao compulsar os autos, verifico que a parte autora aduz ser única 

herdeira de sua falecida genitora, o que se confirma a partir da certidão 

colacionada às fls. 13 e as declarações apresentadas nos autos.

7. Desta forma, a fim de evitar qualquer prejuízo a autora quanto a 

possível deterioração do bem, DEFIRO o pedido de folhas 64, e 

DETERMINO que seja a expedido ALVARÁ JUDICIAL autorizando o 

inventariante a proceder a venda do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, 

ALCO/GASOL, FAB./MOD: 2012/2013, COR PRATA, Placa OAX-1093, 

Chassi 9ED197132D3011593, que está registrado em nome da 

inventariada DELZUITA SILVA DOS SANTOS.

 8. Fica a inventariante condicionada à prestação de contas dos atos a 

serem realizados, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da efetivação da 

venda do bem, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis.

 9. As providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239554 Nr: 15929-25.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 APLICO MULTA, À PARTE RÉ, DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O 

VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO 

À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, que reverterá em favor do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, conta 

corrente 6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 

13.670.101/0001-11, nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015.DA 

PRELIMINAR8.Haverá litispendência quando estão em andamento duas ou 

mais ações idênticas. Essa similitude concerne às partes, causa de pedir 

e pedido. 9.No caso dos autos, a preliminar de litispendência levantada 

pela defesa não é de prosperar. Isso porque, da análise da inicial dessa 

ação (Cód.: 239554) e da peça da outra ação em trâmite na 1ª Vara Cível 

(Cód.: 239555), apesar de parecidas, está sendo demandados objetos 

diferentes, pois aqui se refere ao título nº4346393922096056 e lá diz 

respeito ao título nº 4934941529875005 – fl. 78vº. 10.Dito isso, AFASTO a 

preliminar suscitada. DO SANEAMENTO11.Não havendo vícios 

processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.12.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.13.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174992 Nr: 8588-50.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS

1. Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de ADALTO DE FREITAS FILHO. A 

Executada/Excipiente às folhas pugna pela suspensão do crédito tributário 

e, por conseguinte da execução em razão de ter havido parcelamento do 

débito administrativo. Junta documentos de folhas 31/37.

2. O Excepto se posicionou contra, por meio da petição de folhas 39/40 em 

razão do descumprimento dos termos acordados.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. É cabível a exceção de pré-executividade quando tratar-se de matéria 

de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou 

quando dos autos, constar toda documentação necessária ao julgamento 

da exceção sem necessidade de dilação probatória, portanto, as matérias 

discutíveis e desacompanhadas de provas irrefutáveis, devem ser 

debatidas em ação de conhecimento.

5. No caso em tela, em que tese o Executado/Excipiente ter aderido ao 

parcelamento do débito pela via administrativa, constata-se que houve a 

interrupção do pagamento das parcelas, conforme consta do documento 

de folhas 41verso.

 6. Por conseguinte, o indeferimento dos pedidos de folhas 30 é medida 

que se impõe.

 DISPOSITIVO

7. Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

REJEITO a exceção de pré-executividade e, por corolário, DETERMINO o 

prosseguimento da execução.

8. INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85748 Nr: 8863-72.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DE C.M.GOMES - ME, João Paulo 

de Castro Morais Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 10.Assim, considerando que o embargante não apresentou qualquer 

prova capaz de rebater as informações contidas no título executivo e que 

a CDA preenche os requisitos legais, tem-se que a dívida ativa 

encontra-se regularmente constituída. DISPOSITIVO11.Posto isso, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, REJEITO a exceção 

de pré-executividade e, por corolário, DETERMINO o prosseguimento da 

execução.12.INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder ao andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.13.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282662 Nr: 8688-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardina Aleixo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro. DESENTRANHEM-SE o contrato de prestação de 

serviços colacionado às fls. 19/24, uma vez que diz respeito a fato 

diverso do discutido nos autos.

2. Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 76.

3.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237207 Nr: 14273-33.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSS, HSS, LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Acolho a manifestação retro da parte autora.

2. Proceda-se a atualização do cálculo junto ao sistema Apolo.

3. Cumpra-se a decisão de fls. 67, consignando que o valor da execução 

é de R$1.040,55 (Hum mil e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) 

referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018, atualizado 

até a data de 19.07.2018.
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4. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185866 Nr: 6988-57.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmara Caldeira Sousa Benevides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Primo 

Deliberalli, Hosana Rondon Borba, Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno 

Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 21.Diante do exposto AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelos réus Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Antonio Bueno Junior e 

Hosana Rondon.22.Por ausência de irregularidade processual, declaro o 

feito SANEADO.23.Ao analisar os autos, constata-se que a autora, bem 

como os requeridos pugnaram pela produção de provas, sendo que 

referido pleito se faz necessário pois visa a aferição do nexo causal entre 

a ação dos réus e o resultado morte do companheiro da autora.24.Deixo a 

análise do pedido de produção de prova pericial para a ocasião da 

realização de audiência de instrução e julgamento.25.Assim, com 

fundamento no art.370, CPC/2015, DEFIRO a produção de prova oral 

consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal da parte 

autora e, desde logo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA 

O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).26.CABE 

AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR 

ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015). 27.A parte pode comprometer-se 

a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015). 28.Uma vez deferido o 

pedido de depoimento pessoal dos autores, INTIME-SE-OS pessoalmente 

para comparecer na audiência designada, sob pena de confissão, na 

forma do art.385, §1º, CPC/2015.29.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269263 Nr: 495-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGdSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdFLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 226, §6º, da Constituição Federal, e art. 40, caput, da Lei 6.515/77, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e DECRETO O 

DIVÓRCIO de FÁTIMA APARECIDA GOIANA DA SILVA DINIZ FANGUEIRO 

e ANTONIO PAULO DA FONSECA LEMOS FANGUEIRO, extinguindo a 

sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até então existentes entre o 

casal.14.A parte requerente passará a utilizar o nome de solteira: FÁTIMA 

APARECIDA GIOANA DA SILVA DINIZ.15.AVERBE-SE a presente decisão 

às margens do assentamento de Casamento no Registro Civil. OFICIE-SE 

ao Tabelião do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se o 

necessário.16.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.17.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.18.Em razão da sucumbência do demandado, CONDENO-O 

ao pagamento das custas processuais. Honorários de advogado que FIXO 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC/2015.19.Ciência ao Ministério Público.20.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 6467-59.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Indústria, Comércio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9123, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225475 Nr: 6182-51.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dério Jamir Kollin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para ciência acerca da certidão de 

fls. 105, proferida na carta precatória distribuída à Vara Especializada do 

Meio Ambiente de Cuiabá, código 39013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67790 Nr: 1309-23.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waner Rosa Bailão - ME, Edilcimária Rodrigues 

Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 8243-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane dos Anjos Almeida Me, Cristiane dos 

Anjos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:11088/MT, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 
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prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271310 Nr: 1831-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 50/105, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272391 Nr: 2568-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDdS, TDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória/DILIG. NEGATIVA de fls. 21/28, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272562 Nr: 2676-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Souza Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5405 Nr: 307-19.1987.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de WALDEMAR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira da Rosa - 

OAB:OAB/MT 17.929

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257016 Nr: 10869-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALITA POMPERMAYER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240425 Nr: 16625-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Moreira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83458 Nr: 6693-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Luiz Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243906 Nr: 2001-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnes Martins Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171637 Nr: 4394-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germar Ramos Macauba
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Intimação do patrono do requerente para comparecer na perícia marcada 

para o dia 04 de setembro de 2018, às 12:00 (horário de Mato Grosso), no 

CECAP de Barra do Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229155 Nr: 8529-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNA, SCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 Intimação do patrono do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57953 Nr: 1477-59.2006.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 Intimação do patrono do requerido para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a prorposta de honorários do instituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 4797-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 104, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235842 Nr: 13317-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 107, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257303 Nr: 11065-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Farias Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para que junte aos autos a guia 

referente ao pagamento da diligência do oficial de justiça, uma vez que a 

petição do dia 07/08/2018, protocolo via PEA 284265, apresenta somente 

o comprovante do recolhimento de tal verba, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275671 Nr: 4530-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 38, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275904 Nr: 4683-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro 

Oeste Pantaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleida Mariza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:MT-6808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283465 Nr: 9176-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoffmann & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa e Machado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA COLETI GUIMARÃES 

ROSA - OAB:22.163-A, LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO - OAB:7.228-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 
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56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos, bem como para que efetue a quitação da Tabela C do Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta 

centavos), depositando no Banco do Brasil S/A, agência 7.140-4, conta 

corrente 52.600-2, em nome do Cartório Distribuidor, devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 37312 Nr: 826-32.2003.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Jardim Araguaia Ltda, Espólio de Eduardo dos 

Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206386 Nr: 7380-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas, Agropecuária Águas 

do Xingu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comprovar a distribuição da carta precatória de fls. 117.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209958 Nr: 9518-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Produtores de Leite de 

Campinápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA ALMEIDA LEITE - 

OAB:14384/GO

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço 

para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, condenar a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de indenização por danos morais ocasionados a parte autora, acrescida 

de juros de 1% (um por cento) a partir do arbitramento e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença.Condeno, ainda, a reclamada ao cancelamento, às suas custas, 

do protesto efetivado junto ao Cartório de 2º Ofício de 

Campinápolis/MT.Como consequência da presente sentença, declaro 

inexistente o débito da duplicata com vencimento em 12/06/2015, no valor 

de R$ 1.019,97 (mil e dezenove reais e noventa e sete centavos).Condeno 

a requerida ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% 

sobre o valor atribuído à inicial. Custas pelo requerido. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, com baixas e anotações de estilo, ao 

arquivo. Barra do Garças - MT, 15 de agosto de 2018.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239167 Nr: 15618-34.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

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

Resende - OAB:84.400-MG

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, 

I, do CPC e do art. 186 do Código Civil, declarando a inexistência do débito 

com a reclamada no valor de R$ 694,74 (seiscentos e noventa e quatro 

reais e setenta centavos) cabendo a sua devolução na modalidade 

simples, e ainda condenando a requerida à indenização por danos morais 

no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados 

ao requerido, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês 

desde a data da inscrição indevida. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

ao valor da condenação. Após o trânsito em julgado, se não houver 

requerimentos, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, 

Registre-se, e Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238868 Nr: 15383-67.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDON PEREIRA BARBOSA, Romir Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcio Ltda, Javel 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, Edemilson Koji Motoda - OAB:SP 231.747

 Vistos.

Observando os autos denota-se que a requerida Javel Veículos Ltda não 

fora intimada acerca da decisão de fls. 297.

Assim, a fim de evitar qualquer nulidade intime-a para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe as provas que pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177201 Nr: 11382-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Irene Freitas da Silva

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de realização de cálculo, para a apuração dos 

valores devidos, Nomeio o Sr. Jorge Blademir de Souza, cadastrado no 

banco de peritos do TJMT para funcionar como perito deste juízo, podendo 

ser encontrado na Rua Waldir Rabelo, nº 1312, Centro, Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 / (66) 9234-6315, e-mail: 

blademir@hotmail.com, que deverá cumprir o encargo independente de 
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compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – 

RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do anexo da referida 

Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar contadores peritos na região.

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 2299-77.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alberto Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10.126 OAB/MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 213/229, diga o exequente 

em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210290 Nr: 9724-14.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI V. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro. Suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, independente de novo despacho, 

remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 2º e 3º, da 

Lei de Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição 

intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243698 Nr: 1860-51.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Pereira de Lima

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225205 Nr: 6007-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselle Tauil Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

Considerando que embora de média complexidade a demanda 

apresentada, considerando que existem argumentos e relação familiar de 

fundo, os autos ficarão em gabinete para sentença escrita.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187815 Nr: 8537-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Marques de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Antônio de Almeida

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989B

 Vistos.

Trata-se de ação que vinha tramitando até a presente data, quando as 

partes pactuaram nos moldes vistos acima. O acordo tem amparo legal de 

modo que o CHANCELO, homologando-o para efeitos legais.

Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução, nos termos do art. 
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487, III, b, do CPC.

Sem honorários, custas pela assistência judiciária gratuita.

 Saem os presentes intimados.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, com baixas e 

anotações de costume, ao arquivo.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188012 Nr: 8683-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Dias Borges, Zumerina Medrado Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Medrado Borges

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de interdição que vem tramitando sem qualquer utilidade 

ao jurisdicionado, tendo os presentes se manifestado pela extinção.

 Sem delongas, nos termos do art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito. Transitando em julgado, ao arquivo.

Os presentes saem intimados.

Os autores serão intimados via DJE, tendo em vista que tomaram rumo 

desconhecido.

Sem custas ou honorários. Intime-se. Cumpra-se.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273023 Nr: 2960-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magna Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grasielly Bessa Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2960-07.2018.811.0004 – Código nº: 273023

Vistos.

Trata-se de Ação declaratória de união estável post mortem com pedido 

liminar de reserva de bens, ajuizada por Magna Rodrigues dos Santos 

Silva, em face de Caio Alexandre Bessa de Oliveira, menor impúbere, 

representado por sua genitora Grasieli de Tal.

Pretende a autora o reconhecimento de união estável, uma vez que 

conviveu com o de cujus Valdivino Araújo de Oliveira por mais de 08 (oito) 

anos, até a data do seu falecimento, 03 de fevereiro de 2018.

Sustenta ainda que o de cujus deixou alguns bens a inventariar, dentre 

utensílios domésticos, depósitos do FGTS e uma rescisão trabalhista na 

firma que laborava.

 Narra também, que os requeridos procuram a autora para pactuarem um 

acordo com relação aos bens deixados, todavia, na intenção de somente 

obter os documentos pessoais do de cujus.

 Assim a autora pretende o reconhecimento da união estável, bem como 

os bens deixados pelo de cujus, na devida proporção, e, em liminar a 

reserva de bens em seu favor, para resguardar a sua quota parte.

Vieram os autos conclusos para análise.

É o relato. Decido.

Com relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do 

NCPC, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência.

A segunda, referente à simples evidência do direito do autor, tem seus 

requisitos elencados no art. 311 do NCPC. No caso dos autos, a 

inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o 

deferimento liminar da tutela de evidência impede que a esse título se 

conheça do pedido da Requerente.

 Sobra-lhe, portanto, a hipótese de urgência.

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

não noto pertinente o deferimento do pedido liminar.

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia 

em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido de reserva de bens deixados pelo de cujus deve ser 

acolhido, a fim de que sejam resguardados, ao menos a quota parte que a 

requerente, supostamente tem direito, em caso de procedência desta 

ação.

DEFIRO o pedido liminar pretendido.

OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal, para que não proceda com o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia vinculada do FGTS.

 OFICIE-SE a Empresa Alencar Soares Filho e o Ministério do Trabalho e 

Emprego, para que abstenham-se de proceder com a rescisão e 

pagamentos de verbas até o montante de 50% (cinquenta por cento).

 CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 18 de outubro de 2018, 

quinta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Abre-se vistas ao representante do Ministério Público por se tratar de 

interesse de menor.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Intime-se. Citem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Barra do Garças-MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247681 Nr: 4679-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Francisco Franco Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vicente Francisco Franco, Espólio 

de Nelimaria da Fonseca Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Eliz Maria Arantes da Silva Borges - OAB:19967/mt, 

Lanes Pereira da Silva - OAB:10.714-MT, Leandra Ribeiro de Sousa 

Nunes - OAB:21708, Lucas Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0, 

Rayline Sousa Lacerda Rodrigues - OAB:MT 18.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 05 (cinco) dias 

comparecer na Secretaria da 4° Vara Cível, edifício do fórum local, a fim 

de assinar Termo de Primeiras Declarações lavrado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100580 Nr: 5583-25.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelo Izaias Vilela Ferreira, Carlos Rogério Vilela 

Ferreira, Jorge Luiz Lucas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Danilo Varjão Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 
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OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar o atual endereço da 

EMPRESA OURO E PRATA AGROPECUARIA LTDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228675 Nr: 8169-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido retro. Anote-se.

 Após o decurso, com ou sem manifestação, voltem-me para deliberar.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188593 Nr: 9164-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhyzon Patrik Misquita Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.08.2018, às 15hrs08min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Presente o réu. Realizada a oitiva da testemunha 

Arisvaldo Pereira Aires. Realizado o interrogatório do réu. O Ministério 

Público manifesta pela absolvição do réu. A Defensoria Pública 

acompanha parecer ministerial. Após, o MM. Juiz, sentenciou: “1. Nos 

termos do princípio do acusatório, absolvo o réu em inteligência ao art. 

386, inciso V do CPP. 2. Tendo em vista que as partes não irão recorrer, 

arquive-se.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170761 Nr: 3225-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervazio Moraes de Araujo, Itamar Santos 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rafael Muller Cabral de Araújo - 

OAB:21.101

 Em 21.08.2018, às 15hrs40min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Presente os réus. Realizada a oitiva das testemunhas 

Osmair Silva Guimarães e Cleidiano Cassiano Pereira. Realizado o 

interrogatório do réu. O Ministério Público manifesta pela absolvição dos 

réus, diante da ausência de provas judicializadas. A Defensoria Pública 

acompanha parecer ministerial. Após, o MM. Juiz, sentenciou: “1. Nos 

termos do princípio do acusatório, absolvo os réus em inteligência ao art. 

386, inciso V do CPP. 2. Determino a devolução da fiança prestada pelo 

réu Gervazio Moraes de Araujo, tendo em vista que defendido por 

Defensoria Pública, a gratuidade judiciária lhe assiste. 3. Tendo em vista 

que as partes não irão recorrer, arquivem-se.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177374 Nr: 11584-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sousa da Purificação, Euripedes 

Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - 

OAB:5916

 Em 21.08.2018, às 16hrs40min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o 

Advogado Euripedes Luiz Esteves Júnior. Aberta a audiência. Presentes 

os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Maria Madalena da 

Purificação, Pedro Alves Cursino e Dalmy Pereira de Araújo. A defesa 

técnica insiste na oitiva das testemunhas Pedro Lopes Miranda e Luiz 

Vagner da Silva Teixeira. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência 

para oitiva das testemunhas Pedro Lopes Miranda e Luiz Vagner da Silva 

Teixeira para o dia 27.11.2018, às 17hrs, expedindo-se os mandados de 

intimações. 2. Saem réus e defesa técnica devidamente intimados.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 96897 Nr: 1871-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanatha Oliveira de Sousa, Fabrício Duarte de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 96897

1. Relatório

 Apresentado Wanatha Oliveira de Sousa, nascido em 31.01.1991, a 

julgamento, pelo Eg. Conselho de Sentença, houve condenação conforme 

termo de quesitação, em homicídio tentado, reconhecidas as 

qualificadores do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do 

ofendido.

A punibilidade da imputação do art. 12, Lei 10.826/03, foi declarada, antes 

da instrução em Plenário, extinta pela prescrição, computada pela pena 

abstratamente cominada.

 2. Da dosimetria

 Reafirmo posição jurídica de que ,ante os princípios do direito penal do 

fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante 

os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor.

 Considerando os antecedentes, a única anotação criminal em desfavor do 

réu é a presente ação penal.

 Quanto às circunstâncias, o réu praticou o fato em concurso com outra 

pessoa. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados 

em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV; art. 

157, §2º, inc. II; art. 161, §1º, inc. II; art. 226, inc. I, e art. 288, todos do CP, 

bem como censura a prática de crimes com participação de adolescentes 

(art. 244-B, Lei 8.069/90). Assim, em razão do concurso de pessoas, 

elevo a pena em 01 (um) ano.

Diante da culpabilidade, destaca-se que houve premeditação, decorrente 

de ajuste prévio com outra agente do delito, divisão e organização de 
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tarefas, condução do veículo para local escuro, destinar-se o réu 

portando arma ao encontro com a vítima. A premeditação justifica a 

valoração negativa na pena-base. Nesse sentido, STJ, AgRg no HC 

373415, d.j. 09.03.2017:

 PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VETORIAL DA 

CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O 

DESFAVORECIMENTO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA 

QUALIFICADORA DO USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA 

VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "O entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede 

de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a 

dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não 

evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via 

eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJU de 11/4/2005).

II - "Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da 

culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta 

delituosa" (HC n. 295.911/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 

17/6/2016).

III - No caso sub judice, não há que falar em ocorrência de bis in idem, no 

emprego da mesma justificativa para o desfavorecimento da culpabilidade 

e das circunstâncias do crime, levando-se em conta que esta última 

vetorial foi valorada negativamente, fundamentalmente, em razão do 

deslocamento da qualificadora do uso de meio que impossibilitou a defesa 

da vítima, procedimento autorizado pela jurisprudência desta Corte 

Superior (precedentes).

Agravo regimental desprovido.

Em razão da premeditação, elevo a pena em 08 (oito) meses.

 Quanto às consequências, deve ser elevada a pena. Com efeito, em 

Plenário, a vítima e sua mãe relatam que houve internação hospitalar para 

tratamento durante 10 (dez) dias, impossibilidade de trabalhar por tempo 

considerável, risco de amputar o braço na altura do deltoide, 

aproximadamente 05 (cinco) meses de reabilitação do braço alvejado, 

abalos psicológicos permanentes. Aliás, o laudo de exame de corpo de 

delito (fl. 123), realizado em 12.03.2010, aponta, na descrição das lesões, 

terem permanecido dois projéteis alojados no corpo da vítima: “A ferida 

perfurocontusa de n. 4 apresenta orifício de entrada de 0,8 centímetros 

localizada no hipocôndrio direito sem orifício de saída, o projétil 

encontra-se alojado no corpo. A ferida perfurocontusa de n. 5 apresenta 

orifício de entrada de 0,8 centímetros localizada na face anterior direita do 

tórax sem orifício de saída, o projétil encontra-se alojado no tórax.” 

Destaque-se, ainda, que o laudo pericial aponta que houve perigo de 

morte.

 Em razão destas consequências negativas, elevo a pena em 01 (um) ano. 

Nesse sentido, mutatis mutandis:

 Ementa: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO 

TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO OU 

INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Na primeira fase de 

fixação da reprimenda é mantido incólume o reconhecimento da 

negativação do vetor consequências do crime, pois o fato de a vítima ter 

permanecido internada na unidade de tratamento intensivo por diversos 

dias, após ser submetida a procedimento cirúrgico deurgência, extrapola 

aquelas inerentes ao fato, não se podendo comparar o presente caso com 

aqueles em que a vítima sequer resta lesionada, ou que resulta em lesão 

leve. Na terceira etapa dosimétrica, a fração mínima eleita para minoração 

da pena em face do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP, deve ser 

fundamentada e calcada em elementos dispostos nos autos, o que foi 

devidamente observado. Por fim, a fração aplicável de redução de pena 

pela forma tentada do delito, não se ampara apenas na gravidade do dano 

causado, devendo ser sopesar o iter criminis percorrido pelo agente. Na 

hipótese, o réu esgotou os meios de execução ao desferir uma facada na 

vítima, apenas não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias 

à sua vontade; assim, em se tratando de tentativa cruenta em que a vítima, 

inclusive, sofreu risco de morte, confirma-se a fração de ½ (um meio), a 

qual foi arbitrada de forma branda, que somente não comporta 

modificação, em vista da míngua de insurgência do Ministério Público. 

RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70075166827, 

Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura 

Marques Borba, Redator: , Julgado em 14/12/2017)

 Quanto aos motivos, já foram analisados pelo Conselho de Sentença, 

quando do quesito relativo ao motivo torpe, não persistindo outras a serem 

analisadas.

 Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a 

pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

 PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, C.C., ART. 71, DO 

CÓDIGO PENAL. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO 

NEUTRO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. (3) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, 

em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 

indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de 

acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento 

envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, 

vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, 

rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). 

O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial 

neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes).

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de 

reduzir a pena da paciente Adrielly da Silva para 7 (sete) anos, 9 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, e a 

reprimenda do paciente Mirosmar da Silva Salustiano para 6 (seis) anos, 2 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, 

mantidos os demais termos da sentença e

do acórdão.

 Presentes duas qualificadoras. Uma delas deve ser utilizada para 

aumentar o quantum abstrato da pena, ou seja, para qualificar o delito. A 

outra deve ser utilizada como agravante ou como vetor da pena base:

 "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada 

para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as 

demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso

correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou,

ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" 

(HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

14/9/2017, Dje 21/9/2017).

 Assim, utilizo a dissimulação como qualificadora propriamente dita e o 

motivo torpe como agravante, porque prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘a’, 

CP.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a 

reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

 Presente a atenuante da confissão. A confissão, no caso em exame, é 

qualificada, por acréscimo da tese de ausência de dolo, direto ou eventual. 

Por isso, ainda que a confissão, conforme Súmula 545/STJ, deva diminuir 

a pena, independentemente de ser qualificada ou não, de ter contribuído 

para a persecução penal ou não, de ter sido anterior ou posterior à 

denúncia, de ter sido total ou parcial, é certo que a confissão qualificada, 

como no caso em exame, não é capaz de diminuir a pena tanto quanto 

diminuiria a confissão plena. Por isso, diminuo a pena em 06 (seis) meses.

 Presente a atenuante da menoridade relativa, já que o réu nasceu em 

31.01.1991, pelo que diminuo a pena em 06 (seis) meses.

 Não há mais atenuantes específicas, sequer genéricas.

 Presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea ‘a’, CP). Em 

razão disto, elevo a pena em 01 (um) ano.

 A diminuição de 06 (seis) meses na confissão e também de 06 (seis) 

meses na menoridade relativa, concorrendo com o aumento de 01 (um) 

ano pelo motivo torpe, atende aos requisitos do art. 67, CP, pois os 

motivos são causas determinantes:

 Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve 

aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, 

entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do 

crime, da personalidade do agente e da reincidência. (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 Logo, pena provisória resta em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses.

 Inexistem causas de aumento.
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 Presente a causa de diminuição consistente na tentativa. Utilizo a posição 

hermenêutica de cálculo da redução, pela tentativa, fundado na 

proximidade, objetiva, da execução até a consumação. Diante do laudo de 

exame de corpo de delito (fls. 123) e mapa topográfico (fl. 124), 

observa-se a existência de 08 (oito) disparos, tanto em regiões vitais, 

como em regiões não vitais, destacando-se um disparo direcionado à 

nuca. Concluiu, além disso, o perito ter havido risco de morte. Este cenário 

indica proximidade à execução. Logo, a redução pela tentativa há de ser 

mínima, ou seja, 1/3, perfazendo o montante definitivo de 09 (nove) anos, 

09 (nove) meses e 10 (dias), de reclusão.

 Do regime

 Pela quantidade e qualidade da pena, o regime há de ser, inicialmente, e o 

fechado (art. 33, §2º, alínea ‘a’, CP), principalmente porque a aplicação da 

regra do art. 387, §2º, CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, não 

interfere, diante da quantidade de pena, no resultado da análise do pedido, 

sem contar que houve avaliação negativa das circunstâncias judiciais (art. 

33, §3º, CP).

 Do direito de recorrer em liberdade

 Ante a condenação do acusado em plenário do júri, à pena restritiva de 

liberdade de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dias), em regime 

fechado, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de 

Processo Penal, passo a analisar sobre a necessidade de decretação da 

prisão.

Diante do relatório de anotações criminais cadastradas em nome do réu, 

observa-se a superveniência de condenação por roubo majorado, nos 

autos de n. 0006517-47.2016.8.14.0017/Conceição do Araguaia/Pará, que 

gerou a execução provisória de n. 0004871-32.2017.8.14.0028/Conceição 

do Araguaia/Pará. Logo, a condenação posterior ao fato ora em 

julgamento permite concluir que a liberdade representa, sim, risco social, 

risco esse medido pela reiteração criminosa, reiteração essa evidenciada, 

também, pelo fato de o réu ser denunciado na ação penal n. 

0000485-63.2012.8.14.0050, relativa ao Estatuto do Desarmamento.

Aliás, a jurisprudência utiliza a condenação posterior inclusive para 

justificação da prisão preventiva. Nesse sentido, STJ, HC 398233, d.j. 

22.08.2017:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REGIME PRISIONAL 

INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO PENDENTE DE 

JULGAMENTO. NEGATIVA PARA APELAR EM LIBERDADE. RÉU SOLTO 

DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 312 DO CPP. PERICULUM 

LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 

determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a 

condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos 

dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do 

disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juiz, nos termos do art. 387, § 2°, do CPP, decretou a prisão 

preventiva na sentença, para garantir a ordem pública, ante a 

periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento depois do 

crime, visto que este, em data posterior à receptação, foi condenado 

definitivamente por outro crime contra o patrimônio (roubo majorado). Além 

da reiteração delitiva, o Magistrado destacou a existência de mandado de 

prisão expedido em desfavor do réu, sem registro de cumprimento.

3. Impossível o debate acerca do regime inicial para cumprimento da pena, 

dada a supressão de instância e a pendência de julgamento de recurso 

próprio.

4. Habeas corpus denegado

 No mesmo sentido, STJ, HC 255620, d.j. 03.06.2014:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

DESCABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 

INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VISANDO A GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 

PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE 

MESMA NATUREZA E SE ENCONTRA FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de 

concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento 

ilegal.

- A decisão que determinou a segregação provisória foi devidamente 

fundamentada para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco 

elevado de reiteração delitiva, uma vez que o paciente tem personalidade 

voltada à prática criminosa, tanto que responde a outro processo por 

crime de mesma natureza cometido em data posterior ao do caso em tela, 

circunstâncias que revelam, pois, sua periculosidade concreta.

- Acrescente-se a isso, o fato de o paciente permanece foragido, o que 

corrobora a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva 

para assegurar a aplicação da lei penal. Habeas corpus não conhecido

Percebe-se, ainda, que o réu não foi localizado para intimação 

concernente ao seu interrogatório, o que ocasionou a decretação da 

revelia (fl. 235). Por mais que tenha o réu comparecido, em liberdade, em 

Plenário, detecta-se um comportamento oscilante do réu, que ora se 

mostra conforme às determinações judiciais, ora as descumpre. Esse 

comportamento oscilante justifica a preventiva, pois se já uma vez alterou 

endereço sem comunicá-lo ao juízo, nada permite concluir que não irá mais 

uma fez dificultar a aplicação da lei penal.

 Além disso, não vislumbro juridicamente, neste caso, a existência de 

fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à 

prova dos autos, o que, em tese, poderia dar azo à suspensão da 

execução da pena até o julgamento do mérito do recurso eventualmente 

interposto.

Além disso, diante desse contexto revelia, de condenação posterior por 

roubo majorado, somado à atual condenação, à elevada quantidade de 

pena de reclusão fixada, ao regime imposto, e, principalmente, às 

circunstâncias judiciais valoradas em sede da dosimetria da pena, reputo 

como adequado e necessário negar ao réu o direito de apelar em 

liberdade, impondo-lhe prisão para fins de início imediato do cumprimento 

da pena imposta.

Esta possibilidade, aliás, é albergada no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, conforme se verifica do HC nº. 118.770/SP, julgado em 

07.03.2017, o qual teve como espelho a posição já adotada pelo Pretório 

Excelso no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO 

HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO 

JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 

POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a competência do 

Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, 

inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, 

inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a 

decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da 

presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da 

condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da 

apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em 

consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no 

ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de 

decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na 

medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada 

soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de 

condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses 

incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o 

julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a 

inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de 

julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, 

ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da 

presunção de inocência ou não-culpabilidade.” (HC 118770, Relator(a): 

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 

DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017).

Em julgado mais recente, o Pretório Excelso vem mantendo o citado 

entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM 

DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. 

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 

INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. A 

expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava 

condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso. O 

fato novo foi a condenação pelo Júri. De modo que não houve, por parte 

da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a 

ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a 

ordem de habeas corpus. 2. A prisão após a condenação pelo Júri à pena 

de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, 

de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão 
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competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos 

gozam de soberania, por expressa disposição constitucional. Precedente: 

HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27011 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 

04-05-2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM 

DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. 

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 

INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. A 

expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava 

condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso. O 

fato novo foi a condenação pelo Júri. De modo que não houve, por parte 

da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a 

ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a 

ordem de habeas corpus. 2. A prisão após a condenação pelo Júri à pena 

de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, 

de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão 

competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos 

gozam de soberania, por expressa disposição constitucional. Precedente: 

HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27011 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 

04-05-2018)

No mesmo sentido tem sido adotado este raciocínio no âmbito do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 

TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. 

POSSIBILIDADE. Paciente primário, preso em 19 de junho de 2018, 

condenado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do delito de homicídio 

qualificado na forma tentada, à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, a 

ser cumprida em regime inicial fechado. Execução imediata da pena 

determinada pelo juízo de origem, em consonância com o recente 

julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas 

Corpus n.º 118.770-SP, em que reconhecida a possibilidade da pronta 

execução da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri. Decisão 

fundamentada também em razão do fato de que o paciente teve sua 

revelia decretada no curso do processo e, mesmo após ter sido intimado 

pessoalmente da decisão de pronúncia, alterou seu endereço sem 

comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para a sessão plenária. 

Recurso de apelação interposto tão somente com fulcro no artigo 593, 

inciso, III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal. Ausência de 

alegação de nulidade no recurso de apelação. Alegação de nulidade na 

decretação da revelia que não foi aventada pela Defensoria Pública em 

memoriais, no recurso em sentido estrito ou na apelação já distribuída junto 

ao Tribunal. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. 

(Habeas Corpus Nº 70078251154, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Redator: , 

Julgado em 15/08/2018)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO 

DE CADÁVER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. 

POSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONFORME VEM DECIDINDO O 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É VEDADO AO JUÍZO A QUO, EM 

CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DETERMINAR O IMEDIATO 

INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. CONSIDERANDO A 

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA SUPREMA CORTE, ATRAVÉS DO 

JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 118.770/SP, DA LAVRA DO 

MINISTRO LUIZ ROBERTO BARROSO, NÃO HÁ ILEGALIDADE A SER 

SANADA NO CONTEXTO DOS AUTOS EM EXAME. ORDEM DENEGADA. 

(Habeas Corpus Nº 70078050903, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Redator: , Julgado em 

18/07/2018)

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. 

HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA 

À PROVA DOS AUTOS. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. 1. Conforme 

vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não é vedado ao juízo a quo, 

em condenações pelo Tribunal do Júri, determinar o imediato início do 

cumprimento provisório da pena. Entendimento exarado por meio do 

julgamento do Habeas Corpus nº 118.770/SP. Ausência de 

constrangimento ilegal. 2. São manifestamente contrárias à prova dos 

autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no 

contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal 

do Júri, a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, 

limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o 

comprovado. No caso dos autos, amparada a versão acusatória em 

segmentos probatórios dos autos, a opção dos jurados não merece 

reparos. 3. Não se verificam reparos a serem feitos na fixação da pena, 

pois esta se deu de forma parcimoniosa, proporcional e atenta ao disposto 

no respectivo comando legal. PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. 

RECURSO DESPROVIDO, UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70077044329, 

Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel 

Achutti Blattes, Julgado em 23/05/2018).

 HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO. 

EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

PRISÃO. VIABILIDADE. Depreende-se dos documentos digitalizados e das 

informações obtidas na página eletrônica desta Corte, que o acusado foi 

denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, na forma 

tentada (artigo 121, § 2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal). O fato foi praticado na data de 11JUN2009, sendo vítima, 

E.M.R. Aparentemente o paciente não foi preso em flagrante, assim como 

não foi decretada a sua prisão preventiva. Ao final da primeira fase do 

procedimento bifásico do Tribunal do Júri, Noé Romana Martins restou 

pronunciado como incurso nas sanções artigo 121, § 2º, inciso I, na forma 

do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito 

de recorrer em liberdade. Inconformado, interpôs recurso em sentido 

estrito. Em sessão realizada na data de 22OUT2015, este órgão 

fracionário, por unanimidade, negou provimento ao recurso (RSE n.º 

70050714088). Transitado em julgado o recurso, o réu foi submetido à 

julgamento perante o e. Tribunal do Júri, ocasião em que restou condenado 

a cumprir, em regime semiaberto, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) 

anos de reclusão, dado que foi como incurso nas sanções do artigo 121, 

§ 2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao 

término da sessão do Júri, o magistrado de origem determinou a execução 

imediata da sentença, com a expedição de mandado de prisão. É contra 

essa decisão que a defesa manifesta inconformidade. A decisão 

hostilizada (digitalizada fls. 61/63) não se apresenta teratológica ou 

desprovida de fundamentação idônea, já que assentada em recente 

precedente do Pretório Excelso, em que ficou autorizado o imediato início 

da execução penal, logo após a leitura da sentença, em observância ao 

princípio constitucional da soberania dos veredictos do Júri, não sendo 

necessária, portanto, a confirmação do édito condenatório em segunda 

instância. (...)” Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. 

(Habeas Corpus Nº 70075255927, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 

26/10/2017).

Destaca-se, outrossim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro já adotava este entendimento antes mesmo do julgamento do HC 

nº. 118.770/SP, lastreando a fundamentação no ARE 964.246-RG:

AÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 

CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO 

TRIBUNAL DO JÚRI. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO. BRASIL COLÔNIA. 

BRASIL IMPERIAL. BRASIL REPUBLICANO. SOBERANIA CONSTITUCIONAL 

DOS VEREDICTOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS 

DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Em face da soberania constitucionalmente 

assentada dos veredictos do Júri (artigo 5º, XXXVIII da Constituição do 

Brasil), não viola o princípio da não culpabilidade o início imediato da 

execução da pena imposta em razão da decisão popular. 2. Convergência 

dessa decisão com o precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 

964-246-RG, Rel. Ministro Teori Zavaski) em que se reconheceu a 

idoneidade das instâncias ordinárias recursais para justificar o início da 

execução da pena. 3. O princípio constitucional da soberania dos 

veredictos, garantia individual, confere à decisão proferida pelos jurados 

um caráter de imutabilidade, o que significa que, uma vez proferida, não 

pode ser alterada em relação ao mérito. 4. Nos termos da Constituição de 

1988, o Tribunal do Júri é a única e última instância para julgamento de 

mérito dos crimes dolosos contra a vida, de forma que, com o veredicto, 

se encerra a possibilidade de exame de fatos e provas e se fixa a 

responsabilidade criminal do acusado. Os recursos ainda cabíveis para as 

instâncias superiores não se prestam a reformar o mérito da decisão 
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proferida pelo Conselho de Sentença, mas tão somente para determinar a 

realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri e isso apenas nos 

casos em que a lei permite. 5. Justificável, no ponto, a mitigação do 

princípio da presunção de não culpabilidade, a fim de se decretar a prisão 

do ora paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. (TJRJ, Segunda Câmara Criminal, HC nº. 

0037561-97.2016.8.19.0000, Des. Rel. José Muiños Piñeiro Filho, 

julgamento em 31.01.2017).

 Ante o exposto, nego-lhe o direito de apelar em liberdade pelo que, 

decreto sua prisão para início imediato do cumprimento da condenação 

imposta pelo Conselho de Sentença.

 3. Dispositivo

a) condenado o réu Wanatha Oliveira de Sousa nas sanções do art. 121, 

§ 2º, inc.I e IV, CP, aplico-lhe a pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 

10 (dez) dias, de reclusão, em regime inicial fechado;

b) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade e decreto sua prisão 

para início imediato da execução da pena;

c) Expeça-se mandado de prisão, para cumprimento imediato;

d) Forme-se guia de execução provisória, anotando-se a detração de 

04.03.2010 até 15.03.2010;

e) Comunique-se a condenação e a prisão ao executivo de pena n. 

0004871-32.2017.8.14.0028/Santana do Araguaia/PA;

f) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena definitiva, remeta-se ao Juízo da 

Execução Penal;

g) Defiro a gratuidade judiciária, pois defendido pela Defensoria Pública;

h) Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 22.08.2018.

‘

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252566 Nr: 8033-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rones Kley da Silva - 

OAB:20749-0/MT

 Vistos em correição.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 29/11/2018, às 16:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 179048 Nr: 1093-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdM, EBL, SPdS, SLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado WALDETE DE 

MATOS do delito descrito no art. no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 

71 (por três vezes), todos do Código Penal, e os acusados EMERSON 

BARBOSA LUZ, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS e SERCUNDO LOPES 

DOS SANTOS, do delito descrito no art. no art. 217-A, caput, do Código 

Penal, o que faço nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal.P.R.I.C.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211523 Nr: 10388-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolline Rezende Malvina - 

OAB:19922/O

 Vistos em correição.

Homologo a desistência da oitiva da vítima formulada.

Em prosseguimento, designo o dia 30/11/2018, às 15:00 horas, para a 

audiência de instrução e julgamento (horário/MT).

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, para ciência do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285222 Nr: 10234-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oriana Curado - 

OAB:17181/GO

 Vistos, em correição.

Designo o dia 28/11/2018 , às 15:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com inquirição da testemunha.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218473 Nr: 1930-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT

 Vistos em correição.

Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).
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Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias, sob pena de subida sem elas (CPP, art. 601).

Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

Após, encaminharem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266825 Nr: 17249-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:18936/O

 Vistos em correição.

Junte-se aos autos a citação do denunciado.

Sem prejuízo, intime-se o advogado subscritor da defesa para regularizar 

a representação processual.

Após, tornem os conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175854 Nr: 9697-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048

 Vistos em correição.

Certifique-se o transito em julgado e cumpra-se a sentença de fls. 

135/137v, enviando-se a guia de execução penal à Comarca de Nova 

Xavantina/MT.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199766 Nr: 3594-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Júnior de Souza, Raimundo Alves do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 Impulsiono estes autos a fim de proceder à intimação dos advogados dos 

acusados para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo 

sucessivo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263339 Nr: 15074-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito ministerial e revogo a medida protetiva apenas no tocante 

a obrigatoriedade de comparecer ao CREAS, visto que o autor dos fatos 

reside no distrito de Vale dos Sonhos, distante 60 km da sede do Município 

de Barra do Garças/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010724-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Segundo consta no artigo 59 da Lei do Cheque, prescreve em 06 (seis) 

meses a ação de execução da cártula, contado da expiração do prazo 

para apresentação, não desnaturando esta regra o costume de pós-datar 

o título. Assim tem se manifestado a jurisprudência pátria, c.f.: “RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DA 

DATA PÓS-DATADA DA CÁRTULA COMO TERMO INICIAL PARA 

CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA 

LEI DO CHEQUE. O recorrente ajuizou no dia 08 de fevereiro de 2010 ação 

de execução de título executivo extrajudicial, fundada m cheque emitido 

pelo recorrido, no dia 05 de maio de 2009. Na sentença, tendo que 

decorridos mais de 06 meses, a contar do final do prazo de apresentação 

(30 dias, no caso, já que emitido na mesma praça), houve extinção do 

processo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002959708 RS, Relator: Leandro 

Raul Klippel, Data de Julgamento: 17/03/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2011) 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO 

DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 

AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 

DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA 

CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua 

deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O 

dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que 

a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra 

previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque 

como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, 

além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes. 

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de 

execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, 

para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a 

data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço 

reservado para a data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e nessa parte não provido”. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 

17/05/2012) 3. No caso vertente o cheque que dar guarida a presente 

demanda foi emitido em 03 de março de 2015, de tal sorte que iniciou-se o 

curso do prazo prescricional no mês de abril, findando em outubro de 

2015. Ocorre que a ação ora apreciada foi distribuída em abril de 2016, 

restando flagrante o transcurso do lapso temporal previsto no indigitado 

artigo 59, o que inviabiliza o prosseguimento do feito. 4. De fato, estando 

prescrito o prazo para propositura da demanda, carece o autor de título 

executivo hábil a propulsar a ação, não havendo se falar em título 

executivo nos moldes do art. 784 do CPC, assim sendo, desmerece 

guarida a presente via intentada pela parte exequente, já que seu título 

não está em compasso com os artigos 778 e 786 do Código de Processo 

Civil. 5. Ex posistis, DECLARO extinto o processo com resolução de seu 

mérito, com arrimo nos artigos 487, II do diploma processual civil. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. 7. Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. P.R. I. 9. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

DAYANA EDUARDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DAYANA 

EDUARDA DA SILVA - MT23203/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 03/10/2018 Hora: 14:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (ADVOGADO(A))

NOELMA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - 

MT19976/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/09/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DAYANA 

EDUARDA DA SILVA - MT23203/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 03/10/2018 Hora: 14:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - MT13179-B, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

ERISVANIA LIMA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

ALFA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A,, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/10/2018 Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/10/2018 Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/10/2018 

Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PARAFUSOS MORAES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A, para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVA INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/10/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DE OLINDA LINHARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - MT6515/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - MT0017113A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

01/10/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001457-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA FIGUEREDO DE MATOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 01/10/2018 

Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JESSICA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ENNDY NALIANI SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intime-se o douto causídico Dr. Ubiratan Barroso de Castro Junior para, em 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, para juntar instrumento procuratório, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Promovida a juntada 

nos autos do documento acima mencionado, designe-se audiência de 

conciliação e cite-se a parte requerida. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001490-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. FEIJO DOS SANTOS-TRANSPORTADORA - ME (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JSL S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 03/10/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOUGLAS GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOUGLAS GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA VIEGAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A, para 
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que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ADELCIO LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos 

documentos que comprovem a pretensa conciliação extrajudicial havida 

entre as partes, sob pena de reconhecimento do instituto da contumácia. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

A VIEIRA LIMA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGUIMAR VIEIRA SIMOES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNA GOMES DE MORAES - MT0021078A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

TALISSA NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: TALISSA NUNES DE SOUZA - MT21337/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LUCAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO RESENDE CARMO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LUCAS MARTINS DA SILVA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GILMAR 

MOURA DO NASCIMENTO - MT19048/O, para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

NOE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROSANA 

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 05/10/2018 Hora: 14:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR VICENTE DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 14:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BATISTA RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 15:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIURI MAIELE MESSIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELIDA DE SOUSA MENDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS DA SILVA & LUCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALLINKA SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA 03594578194 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: REJANNE CILIATO COUTINHO - MT0020320A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANE CRISTINA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAFAEL DE SOUZA REGO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268059 Nr: 18071-65.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Claudia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/O, ARIDAQUE LUIS NETO - OAB:GO/17.037 A, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23.337

 SENTENÇA

Auto de n.º: 18071-65.2017 Cód: 268059

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação penal celebrada em folha n.º 29, nos termos do artigo 

22, parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por 

corolário, com fulcro no artigo 76, parágrafo 4º, da mesma lei. O 

descumprimento integral/parcial da obrigação ensejará no prosseguimento 

do feito, conforme súmula vinculante n. 35. Sem custas. Certifique-se o 

cumprimento da transação. Após, voltem-me os autos conclusos. 

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

 Barra do Garças-MT, 24 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 188309 Nr: 8924-20.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellen Carla José de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 .Vistos, etc. Após acurada leitura os autos observo que o denunciado 

encontra-se em local incerto e não sabido, de tal sorte que necessário se 

faz a citação por edital, contudo, como cediço no âmbito de juizados 

especiais a citação deve ser pessoal, a teor do que preconiza o art. 66, 

da Lei 9.099/1995. Assim sendo, consubstanciado na inteligência extraída 

do parágrafo único do artigo supramencionado, DECLINO a competência 

para o processamento e julgamento deste feito à Justiça Comum. 

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor desta Comarca, com as 

homenagens de estilo, após as baixas necessárias. Proferida em 

audiência saem os presentes devidamente intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 068/2018/DF

A DOUTORA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETOR A DO FORO DA COMARCA CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora HUMBELINA CASTRILLON LARA BONILLA, 

Oficiala de Justiça , lotada na Central de Mandados nesta Comarca, 

matrícula nº 348, 37(trinta e sete) dias de licença prêmio a que faz jus, 

para ser usufruída no período compreendido entre os dias 03/09 a 

10/10/2018, referente ao quinquênio 2011/2016.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Cáceres, 22 de agosto de 2018.

 Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito Diretor a do F órum

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176094 Nr: 10692-72.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO ROZAURO DE OLIVEIRA, ISAURA 

OLIVEIRA DE MIRANDA, ROSALIA OLIVEIRA, ELZANTINA DE OLIVEIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte como solicitado 

as fls. 59.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 36813 Nr: 2453-31.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA, LMGDA, JDDA, AMGDA, SAPDA, MCARDP, 

CMDAES, BJDAES, JMDAES, MJDAES, MDADS, MJADS, LDA, BDA, MDA, 

ANA DE MORAES AMARAL, AMOSDA, SDA, EFDA, AMDA, ACMDAS, 

EMDA, IDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, 
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EDEVARD FRANÇA DO AMARAL - OAB:4930/MT, JOÃO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:5721, KARINA CÔGO DO AMARAL - OAB:7304, LUIZ 

ALEXANDRE G. DO AMARAL - OAB:6661/MS, LUIZ DO AMARAL - 

OAB:2859, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060, LUIZ RENÊ 

GONÇALVES DO AMARAL - OAB:9632, RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 441/451, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Clotilde 

França do Amaral, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, expeça-se o 

respectivo Formal de Partilha.Intimem-se e ciência ao Ministério 

Público.Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 3387-57.2002.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDA, OMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MÁRIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152029 Nr: 10964-37.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNB, TPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente, em cumprimento à 

determinação de fls. 95/96, peticionou às fls. 131/134 informando 

detalhadamente os valores cobrados e pagos no trâmite da presente 

execução, apresentando ao final como débito a ser executado, no 

montante de R$7.128,16 (sete mil cento e vinte e oito reais e dezesseis 

centavos).

Desse modo, defiro o pedido de folhas retro e determino a intimação do 

executado para o pagamento do débito ora informado pela exequente, no 

prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º).

Após, decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003652-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003652-80.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EDNA APARECIDA FERREIRA 

VASCONCELOS REQUERIDO: MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por 

Edna Aparecida Ferreira Vasconcelos no intento de obter autorização 

judicial para auferir levantamento de valores existentes a título de 

consórcio e a transferência da motocicleta Honda CG 162v, ano 2017, 

placa QBT1922 deixados pelo de cujus Waghinton Kleber de Vasconcelos. 

Tendo em vista que a parte autora não possui informações acerca do 

valor existente na cota do consórcio Honda deixado pelo de cujus, 

expeça-se ofício ao Consórcio Nacional Honda para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum existente vinculado a cota de 

titularidade do falecido Waghinton Kleber de Vasconcelos. Com o retorno 

do expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres, 22 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003006-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ISMAEL SILVA PEDRO (REQUERENTE)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003006-41.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ISMAEL SILVA PEDRO 

REQUERIDO: JOSE PEDRO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

pedido liminar proposta por Ismael Silva Pedro que objetiva a interdição de 

José Pedro. Narra o requerente, em síntese, ser filho do interditando José 

Pedro, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 10 (G30.1). 

Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. José Pedro impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o 

requerente deseja se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao requerente (ID 

4296889). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 4892414). Realizada audiência para entrevista do interditando, o 

Ministério Público manifestou favoravelmente à concessão da curatela de 

José Pedro para o requerente (ID 4971443). É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador da doença de CID 10 (G30.1), o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 
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que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de José Pedro, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Ismael Silva 

Pedro, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

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

Cáceres, 22 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001617-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NEVES RODRIGUES (AUTOR(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001617-21.2016.8.11.0006 AUTOR: REGINALDO NEVES RODRIGUES 

RÉU: JOEL RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

pedido liminar proposta por Reginaldo Neves Rodrigues que objetiva a 

interdição de Joel Rodrigues. Narra o requerente, em síntese, ser filho do 

interditando Joel Rodrigues, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID 10: F20.0 e F10.6. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. 

Joel Rodrigues impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar curador especial 

deste, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao 

requerente (ID 4172468). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 6154606). Realizada a audiência para entrevista 

do interditando (ID 5771118). O Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 

10673718). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando é portador da doença de CID 10: F20.0 e F10.6, 

o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição 

é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Joel Rodrigues, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Reginaldo Neves 

Rodrigues, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

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

Cáceres, 22 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003414-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARTINS DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003414-95.2017.8.11.0006 REQUERENTE: APARECIDA MARTINS 

REQUERIDO: VANESSA MARTINS DA SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição proposta por Aparecida Martins que objetiva a 

interdição de Vanessa Martins da Silveira. Narra a Requerente, em 

síntese, ser genitora da interditanda Vanessa Martins da Silveira, a qual 

padece de enfermidade diagnosticada como CID 10 (F79, F80, H91, T90.5, 

F71). Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Vanessa Martins da 

Silveira impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

desta, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao 

requerente (ID 7771127). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 9574584). Realizada a audiência de entrevista da 

interditanda (ID 9289975). O Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 

9832975). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 

nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID 10 (F79, F80, 

H91, T90.5, F71), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é 

certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de 

vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, 

pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda tem reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar 

seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a 

interditanda encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse 
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sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Vanessa Martins da Silveira, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Aparecida Martins, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cáceres, 22 de agosto de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003550-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES FEITOZA (REQUERENTE)

ZELIA MENDES FEITOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ISMAIL MENDES FEITOSA (REQUERENTE)

JOAO MENDES FEITOSA (REQUERENTE)

VALMIRA MENDES FEITOSA (REQUERENTE)

JOAO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

VANUSIA MENDES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINTA MENDES FEITOZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003550-92.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO ALVES FEITOSA, ZELIA 

MENDES FEITOSA DO NASCIMENTO, JONAS MENDES FEITOZA, VALMIRA 

MENDES FEITOSA, VANUSIA MENDES FEITOSA, ISMAIL MENDES 

FEITOSA, JOAO MENDES FEITOSA INVENTARIADO: OLINTA MENDES 

FEITOZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de 

Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo falecimento de Olinta 

Mendes Feitoza, sendo nomeado inventariante o Sr. João Alves Feitosa. 

Foram apresentadas as primeiras declarações (ID 8035481) e plano de 

partilha (ID 11908865). Guia de informação e apuração do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA 

ITCD (ID 6717755), e informe de isenção do seu recolhimento (ID 

11908865). Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, 

referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 12013342). 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha (ID 

5496384), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Olinta Mendes 

Feitoza, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, expeça-se o 

respectivo formal de partilha. Intimem-se. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 22 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR NOS AUTOS 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor do despacho retro (ID 14851197 - 1 – INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos cópia integral do 

boletim de ocorrência de id. 13127982, haja vista que o documento 

apresentado parcialmente apenas revela a identificação da 

comunicante/vítima, não se visualizando a narrativa do acidente em 

questão, sob pena de extinção do feito.) Cumpre informar em que pese a 

parte requerente ter juntado manifestação nos autos acerca do referido 

documento (Boletim de Ocorrência), vislumbra-se que não consta em 

anexo a manifestação o aludido documento, razão pela qual impulsiona-se 

o feito para tal fim. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004381-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004379-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/10/2018, às 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005091-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 11320783), bem 

como para requerer o que entender de direito visando o andamento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 2 – 

Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1002149-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (RÉU)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002149-92.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: F. N. DOS 

S. MARTINEZ - ME, FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ 1 – 

PROMOVA-SE a citação da parte demandada no endereço indicado no id. 

12963372, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por 

hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC. 2 – EXPEÇA-SE o 

necessário. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002188-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002188-21.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ADEMIR DE CASTRO 

1 - Diante da certidão de id. 14754710, CUMPRA-SE o item 2 do despacho 

de id. 13366055. 2 - INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001258-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WAGNER BRENTANI GOMES (EXECUTADO)

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

AUGUSTO ALVES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001258-71.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: A A GOMES & CIA LTDA - EPP, ALIPIO ALVES GOMES, 

AUGUSTO ALVES GOMES, WAGNER BRENTANI GOMES 1 - 

CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento do mandado expedido no id. 

12015212, uma vez que pende a citação da empresa executada. 2 - Caso 

não tenha sido devolvido, SOLICITE-SE ao Sr. Oficial de Justiça o seu 

cumprimento, com urgência, em razão da longínqua data desde a sua 

distribuição (05/03/2018 - id. 14839673). 3 - Após, CONCLUSOS para 

análise da petição de id. 14447837. 4 - CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 22 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002566-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002566-11.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: DIAS AUTO POSTO LTDA, PAULO SERGIO 

DIAS, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS 1 – Considerando que 

a parte autora noticiou o ajuizamento de impugnação de crédito para 

exclusão do contrato objeto da presente demanda da suspensão 

determinada nos autos da recuperação judicial (PJE n. 

1002614-67.2017.8.11.0006), AGUARDE-SE o deslinde daquela demanda 

a fim de que seja definido o curso do vertente feito. 2 – Decidida a 

impugnação, TRANSLADE-SE cópia da decisão para os vertentes autos, 

INTIMANDO-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, sob pena de extinção. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004872-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando que o aviso de 

recebimento de id. 11287410 fora devolvido com a informação "não existe 

o nº", INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar novo 

endereço do demandado Adriano de Oliveira Pessoa a fim de que seja 

realizada a sua citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. 2 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004808-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI (REQUERIDO)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

JANDIRA DANTAS SINIZ MARIUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 
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o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170155 Nr: 6379-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170155 Nr: 6379-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47195 Nr: 4724-76.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA, SERGIO ANTONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTLARIA 

LDTA, SILVIO LUIZ ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152,inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, recolher a guia de pagamento para confeccção 

da certidão de inteiro teor a fim de promover o protesto judicial referente 

ao débito discriminado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14661 Nr: 644-11.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUJIYAMA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS VERDES 

MARES LTDA, UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes REQUERENTE e REQUERIDA, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para manifestarem no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167311 Nr: 4107-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL, MARCO ANTONIO 

CAMPOS LEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SABÓIA BICUDO, ASSOCIAÇÃO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT 9223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT 9223, FLAVIA SANT'ANNA - OAB:65122/RJ, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT 3574

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca dos 

honorários periciais (fls. 393), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 796-68.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

 Tendo em vista que o autor compareceu nesta escrivania nesta data, 

informando que iria peticionar nos autos, por conseguinte promovo o 

impulsionamento do feito, para intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada requerendo o que 

entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142832 Nr: 675-45.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR, APR, AMDBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, TIAGO KLEIN DIAS - 

OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, tendo em vista o 

teor da manifestação retro (fls. 125/126).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145523 Nr: 3580-23.2012.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A-CREDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A, ALINNE RODRIGUES FERREIRA - OAB:24.979 - OAB/GO, 

GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA - OAB:90.946 - OAB/MG, 

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 MG

 DESPACHO

1 – Considerando a petição de fl. 129 e os documentos às fls. 130/131, 

INTIME-SE o réu, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito, comprovando a retirada das restrições em nome da parte 

requerente.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190952 Nr: 8879-73.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE CARVALHO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Posto isso, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, determinando, após preclusa a via recursal, o prosseguimento 

da Ação de Execução em todos os seus termos.

Este Juízo CONDENA a embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a quantia 

executada, em conformidade com § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.

Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em 

apenso n. 359-86.1999.811.0006 (Código Apolo n. 8867).

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182116 Nr: 3556-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468

 III – Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do CPC, este Juízo 

REJEITA os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão 

porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, 

CONSTITUINDO de pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente 

nos débitos discriminados na inicial, devidamente atualizado com os 

encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo 

que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.

CONDENA-SE a parte demandada/embargante ao pagamento de custas, 

das despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 

10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.

CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 2503-86.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PARREIRA PEÇAS E SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARTINS FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente intimada 

(fls. 233), deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da 

dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47195 Nr: 4724-76.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA, SERGIO ANTONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTLARIA 

LDTA, SILVIO LUIZ ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da da 2ª vara 

cível, retirar a Carta Pracatória cuja finalidade é a Penhora de imóveis, e 

protocolizá-la através do sistema PJE. Após deverá acostar aos autos 

comprovante da distribuição da deprecata na Comarca indicada no 

documento expedido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de despejo por falta de 
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pagamento c/c cobrança de alugueis e acessórios da locação e rescisão 

contratual c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ADERGINIA 

APARECIDA BARBOSA FLORÊNCIO em face de GILDO DIMAS FARIA, 

ambos qualificados nos autos. Narra a autora que é proprietária do imóvel 

localizado no Loteamento Santa Izabel, Lote 15, Quadra 7, Cáceres/MT, o 

qual é objeto do contrato de locação verbal firmado com a parte 

demandada. Ainda, afirma que a parte demandada está inadimplente com 

os alugueres e acessórios, além de ter abandonado o imóvel sem entregar 

as chaves ao proprietário. Requer a parte autora, em sede de liminar, a 

concessão da ordem de desocupação do imóvel. Juntou documentos com 

a inicial. Conforme despacho de id. 13575966, a parte autora promoveu a 

emenda da petição inicial, como se vê no id. 13641371. O processo veio 

concluso. Passa-se a apreciar o pedido de liminar. Sem delongas 

desnecessárias, malgrado a inexistência de contrato escrito de locação, 

afirma-se que é destituído de garantia, como elencado no artigo 37 da Lei 

n. 8.245/1991. Dentro desse quadrante, mesmo que ainda vigente o 

contrato de locação (prorrogação por prazo indeterminado – artigo 56, 

parágrafo único, da Lei n. 8.245/91), o artigo 59, inciso IX, da Lei n. 

8.245/91 autoriza a concessão de liminar, independentemente da análise 

do “periculum in mora”, quando, como no vertente caso, se depara com a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação e o respectivo 

contrato está despido de garantia. No entanto, não obstante esse 

permissivo legal, mesmo se necessária a análise dos requisitos para 

concessão da tutela de urgência, outra não seria a solução. Afinal, o 

aluguel integra o ganho mensal do locador, assumindo a nítida natureza de 

alimentos e, como tal, é sempre urgente na medida em que parte do seu 

sustento está sendo desfalcado com o inadimplemento do locatário. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. I. Restou demonstrado 

nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em 

contrato de locação não residencial desprovido de garantias, sendo, 

assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 

8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 

8.245/1991. II. Ilegitimidade ativa não verificada. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076031152, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

27/11/2017) (negrito nosso) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS 

PRESENTES - CONCESSÃO – POSSIBILIDADE”. Em se tratando de ação de 

despejo por falta de pagamento, é possível a concessão de liminar para a 

desocupação do imóvel, estando o contrato de locação desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei nº 8.245/91, desde que 

prestada caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da referida Lei. Cumpridos tais requisitos, 

impõe-se o deferimento da liminar.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.056810-9/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 19/10/0017, publicação da súmula em 20/10/2017) 

(negrito nosso) Veja-se que a notificação extrajudicial para regularizar a 

situação é absolutamente desnecessária ao caso judicializado: “Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. O 

ÔNUS DA PROVA DO FATO NEGATIVO, COMO O PAGAMENTO, INCUMBE 

ÀQUELE QUE ALEGA O TER EFETIVADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA 

CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RETENÇÃO OU 

DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de 

contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição 

em mora como condição de procedibilidade à ação de despejo por falta de 

pagamento. 2. A prova trazida aos autos é suficiente para legitimar a 

autora à propositura da ação, pois satisfatória à comprovação da 

condição das partes que compõem a lide como locador/locatário. 

Precedentes do STJ. 3. Quanto ao mérito, não há discussão a respeito da 

ocorrência do inadimplemento, fato incontroverso nos autos. Logo, 

configurou-se a situação de inadimplência da demandada, uma vez que 

nada trouxe aos autos que comprovasse o pagamento dos referidos 

locativos, assim como das demais obrigações acessórias ao contrato de 

locação, não podendo, pois, se furtar ao pagamento. 4. Denota-se do 

contrato de locação que o direito de preferência (cláusula 12ª, §1º), 

caducaria caso a o locatário não se manifestasse em trinta dias. Os 

documentos juntados com a contestação demonstram que não houve 

manifestação da locatária a fim de exercer o seu direito de preferência, 

mesmo após a troca de e-mails com a parte autora. 5. A cláusula de 

renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção é 

plenamente válida. Inteligência da Súmula 335 do STJ. Precedentes desta 

Corte e do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70055827265, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 08/03/2017) (negrito nosso) 

No vertente caso, a parte autora, com a liminar/tutela antecipada, pretende 

apenas retomar o imóvel que lhe pertence, após a aludida inadimplência. 

No entanto, mostra-se imprescindível a apresentação de caução, senão 

vejamos: “Agravo de instrumento. Locação residencial. Despejo por falta 

de pagamento c.c. cobrança. Decisão que defere a liminar para 

desocupação, vez que presentes os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei 

nº 8.245/91. Inconformismo dos locatários: não acolhimento. Possibilidade 

de deferimento da liminar, desde que seja prestada caução no valor de 

três aluguéis pela agravada, conforme prevê o art. 59, §1º, da Lei de 

Locação. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2207887-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto 

Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - 

Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de 

Registro: 01/12/2017) (negrito e grifo nosso) Ademais, se adimplente, 

bastará a parte demandada juntar o comprovante de quitação e, ainda, 

mesmo na hipótese de inadimplência, poderá purgar a mora, na forma do 

artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. Posto isso, este Juízo: 1 – DEFERE o 

pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, a parte demandada 

desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento à apresentação de 

caução (que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos termos do artigo 

59, § 1º, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido prazo, provar a 

quitação dos valores apresentados na demanda ou mesmo purgar a mora, 

nos moldes do artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. Logicamente, antes de 

se expedir o mandado de despejo, deverão ser aferidas, pelo juízo, a 

idoneidade e a suficiência da caução, salvo se tratar do próprio imóvel, 

uma vez que, em relação ao bem de raiz, já se anteve a idoneidade e a 

suficiência. 2 – Nessa hipótese, com a apresentação, pela parte autora, 

da anotação da caução na correlata matrícula, EXPEÇA-SE o mandado de 

despejo, conforme ora decidido. 3 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 4 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 6 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 8 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 9 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001555-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES (EXECUTADO)

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001555-78.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES, FLORIZEU PORTES QUEROBIM 1 

– Primeiramente, antes de determinar a liberação dos valores penhorados 

através do sistema BACENJUD, CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do 

prazo para impugação à penhora, bem como promova-se a confecção do 

respectivo termo de penhora da quantia objeto de constrição, devendo a 

parte credora apresentar cálculo atualizado com o abatimento do valor 

sobredito. 2 – Ademais, sem prejuízo das diligências descritas nos itens 

acima, em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o 

Juízo DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada. Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 3 – DEFERE-SE, 

ainda, a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. 

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 4 – Cumpridas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 6 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002358-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002358-90.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por JOSÉ PORTELA SANTANA 

JUNIOR em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/12/2016 que lhe acarretou lesões. 

Afirma, ainda, que pugnou administrativamente pelo recebimento do 

seguro, contudo, teria recebido apenas R$ 2.531,25. Requer, portanto, o 

recebimento da complementação da indenização referente ao Seguro 

Obrigatório DPVAT. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho 

inicial (id. 13422699) concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém, não houve acordo (id. 14311417). Na 

ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 14311399). Regularmente 

citada, a ré apresentou contestação no id. 14423972 argumentando, em 

preliminar, a falta de interesse de agir, diante da satisfação do pedido na 

esfera administrativa. No mérito, sustenta a regularidade do valor pago à 

parte autora e a inexistência de obrigação de pagar valor residual. A 

réplica à contestação é vista no id. 14557293, ocasião em que a parte 

autora impugnou o laudo pericial. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, em 

que pese a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora, 

não se verifica qualquer mácula na perícia realizada em Juízo, sendo certo 

que eventual discordância da parte com relação à conclusão do “expert” 

deverá ser fundamentada com prova robusta, o que não se vê. Depois, 

poderia a parte autora apresentar, com a impugnação, prova 

contemporânea de que a lesão apresentaria enquadramento e/ou 

graduação diversa da que fora constatada pelo médico perito, o que não 

realizou. Logo, este Juízo indefere o pedido de realização de nova perícia, 

formulado pela parte autora, passando ao julgamento do feito. DA 

PRELIMINAR No ponto, a questão acerca da satisfação do pedido na 

esfera administrativa é meritória, de modo que será apreciado adiante, em 

consonância com as provas constantes dos autos, razão pela qual 

indefere-se a preliminar em tela. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se ao pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre, o qual resultou à autora 

lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, 

a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que 

visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, de modo que, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 

n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício 

na esfera administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14311399 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

ombro esquerdo. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 
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restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que as lesões acometidas pela parte autora 

ocasionaram atrofia moderada em ombro esquerdo, com a diminuição da 

força e mobilidade prejudicada, o que representa lesão parcial incompleta, 

gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 75% 

(intensa). Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente está acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 75% = R$ 

2.531,25. Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente (id. 

13383040) corresponde exatamente ao valor ora apurado relativo às 

lesões sofridas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, extingue o processo 

com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002328-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por GISLAINE LORRAINY SOUZA 

COSTA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 06/09/2015 que lhe acarretou lesões. 

Afirma, ainda, que pugnou administrativamente pelo recebimento do 

seguro, contudo, teria recebido apenas R$ 4.725,00. Requer, portanto, o 

recebimento da complementação da indenização referente ao Seguro 

Obrigatório DPVAT. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho 

inicial (id. 13366124) concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou 

contestação no id. 14309764 argumentando, em preliminar, a falta de 

interesse de agir, diante da satisfação do pedido na esfera administrativa. 

No mérito, sustenta a regularidade do valor pago à parte autora e a 

inexistência de obrigação de pagar valor residual. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém, não houve 

acordo (id. 14314379). Na ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 

14314326). A réplica à contestação é vista no id. 14457738, ocasião em 

que a parte autora impugnou o laudo pericial. O processo veio concluso. II 

– Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, em 

que pese a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora, 

não se verifica qualquer mácula na perícia realizada em Juízo, sendo certo 

que eventual discordância da parte com relação à conclusão do “expert” 

deverá ser fundamentada com prova robusta, o que não se vê. Depois, 

poderia a parte autora apresentar, com a impugnação, prova 

contemporânea de que a lesão apresentaria enquadramento e/ou 

graduação diversa da que fora constatada pelo médico perito, o que não 

realizou. Logo, este Juízo indefere o pedido de realização de nova perícia, 

formulado pela parte autora, passando ao julgamento do feito. DA 

PRELIMINAR No ponto, a questão acerca da satisfação do pedido na 

esfera administrativa é meritória, de modo que será apreciado adiante, em 

consonância com as provas constantes dos autos, razão pela qual 

indefere-se a preliminar em tela. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se ao pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre, o qual resultou à autora 

lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, 

a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que 

visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, de modo que, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 

n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício 

na esfera administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14314326 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior esquerdo. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que as lesões acometidas pela parte autora 

ocasionaram comprometimento discreto da força no membro, com discreta 

claudicação, o que representa lesão parcial incompleta, gerando dano 

anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média). 
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Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente está 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 50% (média), o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70% = R$ 

9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00. Todavia, o valor indenizatório recebido 

administrativamente (id. 13365556) corresponde exatamente ao valor ora 

apurado relativo às lesões sofridas, de sorte que não há valor 

remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a improcedência 

do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, extingue o processo com a resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade 

da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo mediante as baixas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001809-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOADIR DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por JOADIR DOS SANTOS em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que, em 08/12/2017, enquanto trabalhava em uma 

fazenda, fora atingido pelas costas por uma pá carregadeira, o que o fez 

ir ao solo, causando inúmeras lesões. Afirma, ainda, que pugnou 

administrativamente pelo recebimento do seguro, contudo, teria recebido 

apenas R$ 5.906,25. Requer, portanto, o recebimento da complementação 

da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 12836643) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 14309764 

argumentando, em preliminar, a carência da ação, uma vez que o fortuito 

noticiado não estaria abrangido pelo seguro DPVAT, mas seria mero 

acidente de trabalho, bem como a falta de interesse de agir, diante do 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito, defende a 

regularidade do valor pago e a inexistência de obrigação de pagar valor 

residual. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém, não houve acordo (id. 14314068). Na ocasião, fora elaborado o 

laudo pericial (id. 14314043). A réplica à contestação é vista no id. 

14534805. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC. DAS PRELIMINARES No ponto, as questões 

acerca da inexistência de obrigação de indenizar, diante do fato de que o 

fortuito não caracterizaria acidente de trânsito e da satisfação do pedido 

na esfera administrativa, confundem-se com o próprio mérito da demanda, 

de modo que serão apreciados adiante, em consonância com as provas 

constantes dos autos, razão pela qual indeferem-se as preliminares em 

tela. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de complementação de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre, o qual resultou à autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Vale dizer 

que o fato de o fortuito também configurar acidente de trabalho e ter sido 

causado por uma pá carregadeira não afasta a cobertura securitária 

requerida, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS 

POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. 

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. 1. (...). 2. A caracterização do 

infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização 

previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja 

considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, 

coberto pelo DPVAT. 3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um 

contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em 

que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado 

protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado 

pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se 

dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que 

porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório 

quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. 

Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo 

parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o 

próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um 

terceiro. Fl. 4 de 8 SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 1267/2017 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

RELATORA:DESA. SERLYMARCONDES ALVES 5. Na hipótese, o veículo 

automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido 

pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. 6. (...) 

7. (...) (REsp 1245817/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012)” (destaquei) Nesse 

sentido também já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO PÁ 

CARREGADEIRA – MORTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JULGAMENTO DO 

MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ainda que o sinistro tenha ocorrido 

durante a atividade laborativa, é devida a indenização do Seguro DPVAT, 

tendo em vista resultar de acidente com veículo automotor de via terrestre 

(pá carregadeira). (Ap 1267/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017) (negritei)” “RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE COM PÁ 
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CARREGADEIRA – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO SOFRIDO – 

INVALIDEZ PERMANENTE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE 

– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do 

seguro obrigatório se torna devida à vítima que sofrer acidente de que 

estejam presentes o que propõe a Lei nº 6.194/74, a caber à indenização 

desde que a “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da 

Lei nº 6.194/74). Não se pode falar que a indenização pelo DPVAT é 

indevida ao apelado, pois por mais que tenha ocorrido em ambiente de 

trabalho, nada impossibilita o seu recebimento, desde que caracterizado o 

acidente. (...) (Ap 125767/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado 

no DJE 03/02/2017) (negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– DPVAT - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR (PÁ CARREGADEIRA) 

– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - INCLUSÃO DE SEGURADORA 

NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ACOLHIDA - LAUDO MÉDICO – 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - PAGAMENTO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ - 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS. 

Ainda que o sinistro tenha ocorrido durante a atividade laborativa, está 

inserido como acidente com veículo automotor (pá carregadeira). Devida 

se faz a indenização pelo seguro DPVAT. (...) (Ap 157533/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/02/2014, Publicado no DJE 20/03/2014) (negritei)” Logo, como se vê 

nas ementas acima transcritas, plenamente cabível o recebimento da 

indenização no caso em tela. Passo seguinte, para o recebimento da 

indenização pretendida pela parte autora é necessário que a vítima 

decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, de modo que, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 

n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício 

na esfera administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14314043 foi 

categórico em afirmar que as lesões da parte autora foram provenientes 

de acidente com veículo automotor em via terrestre, apontando, ainda, que 

as regiões acometidas são um dos segmentos da coluna lombar e o 

quadril. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos documentos 

médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada 

atestou que as lesões acometidas pela parte autora ocasionaram 

comprometimento moderado de mobilidade de coluna lombar e hipotonia 

moderada da região, o que representa lesão parcial incompleta, gerando 

dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média) 

no segmento da coluna lombar e de 75% (intensa) no quadril. Aduzindo 

que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na área 

médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para que não 

possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova 

forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente está acometido 

por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar 

de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, 

vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e 

as lesões do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, 

em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 50% (média) no segmento da 

coluna lombar, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte 

cálculo: R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50. Depois, 

considerando que a repercussão da lesão sofrida no quadril fora 

graduada em 75% (intensa), o valor indenizatório deverá obedecer ao 

seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 75% = 2.531,25. 

Somando-se os valores devidos em razão das lesões sofridas pela parte 

autora, alcança-se a quantia de R$ 4.218,75. Todavia, o valor indenizatório 

recebido administrativamente, narrado pela própria parte autora, na 

exordial (R$ 5.906,25), é superior ao valor ora apurado relativo às lesões 

sofridas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, extingue o processo 

com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOSE VITAL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002301-72.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE VITAL DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por JOSÉ VITAL DA SILVA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

19/11/2017, que lhe acarretou lesões de caráter permanente. Afirma que 

postulou administrativamente pela indenização, contudo, teria sido negado 

pela Seguradora, sob o fundamento de que inexistem sequelas. Requer, 

portanto, a condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro DPVAT, além de custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 13366121) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. Realizada 

audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes, sendo 

realizada avaliação médica na parte autora (id. 14311179 e id. 14311202). 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 14321898 

argumentando, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal 

entre a invalidez e o acidente automobilístico noticiado, uma vez que os 

fatos teriam sido comunicados à autoridade policial pela própria parte 

autora, a ausência de provas acerca da invalidez permanente e, 

eventualmente, em caso de procedência, a necessidade de observância à 

graduação da lesão. A réplica à contestação é vista no id. 14511682. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC. No caso em tela, verifica-se que a questão central refere-se ao 

pedido de indenização de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, 

em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via 

terrestre o qual resultou à parte autora lesão corporal incapacitante. O 

pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as 

pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por 

veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, 
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ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 

Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, 

a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. Como 

sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de 

indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. O disposto pelo 

artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro 

DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso 

de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. No caso em 

destaque, a documentação trazida juntamente com a petição inicial 

demonstra que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o 

acidente de trânsito ocorrido. Afinal, a versão narrada pela parte autora 

no boletim de ocorrência é corroborada pelas informações constantes do 

documento de atendimento médico, que informa que o autor fora vítima de 

acidente de moto, elaborado, inclusive, antes do boletim de ocorrência 

impugnado (id. 13338338). De mesmo modo, corroborando os documentos 

médicos, o laudo médico de id. 14311179 foi categórico em afirmar que a 

lesão da parte autora foi proveniente de acidente automobilístico, 

apontando, ainda, que a região acometida é o ombro esquerdo, a mesma 

indicada nos documentos médicos apresentados pela parte autora. Deste 

modo, não há falar em ausência de nexo causal, restando confirmado 

pelas provas acostadas nos autos. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora foi acometida por comprometimento discreto de movimento do 

ombro esquerdo, com diminuição de força moderada, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora, como já acenado anteriormente. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 50% (média), o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25% = R$ 

3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários 

advocatícios, que ficam arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO PARA O PERITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

EVERTON SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 07 de Dezembro de 2018 as 08h00min 

na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Na data aprazada haverá perito 

nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos honorários 

serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer 

ao ato assistente técnico às suas expensas. Cáceres, 22 de agosto de 

2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004674-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004674-76.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por CHRISTIAN 

RAFFAEL DOS ANJOS GOMES em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. Este Juízo adota o entendimento de 

que deve a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do 

ajuizamento da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de 

conhecimento público de que o recebimento da indenização referente ao 

aludido seguro pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o 

a u x í l i o  d e  i n t e r m e d i a d o r e s 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat). Aliás, há 
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orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). No caso dos autos, não há documentos 

que comprove a negativa de pagamento do seguro pela Requerida. 

Ressalto que o autor ingressou anteriormente com ação de cobrança do 

seguro que foi extinta sem resolução do mérito por ausência de prova 

quanto a pretensão resistida da ré, configurando ausência de interesse de 

agir do autor. Deste modo, deverá a parte autora emendar a inicial a fim de 

demonstrar que há pretensão resistida na espécie mediante a negativa de 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Ante o exposto, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, 

para que a autora emende a inicial, suprindo a falta apontada, sendo que a 

inércia resultará na extinção do processo sem resolução do mérito. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004648-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004648-78.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA CLAUDIA FERREIRA RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 22 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LOPES ESTEVES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa 

ID Num. 14456223, promovendo o regular andamento do feito. Cáceres/MT, 

22 de agosto de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002935-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LOURDES ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA LOURDES ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS INTIMAÇÃO da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco)dias, requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de 

ID_14176713 14176713 Cáceres, 22 de agosto de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004153-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTOM FERREIRA DA GRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004153-34.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NEWTOM FERREIRA DA GRACA Vistos etc. Verifica-se que 

o autor não complementou a inicial em todos os pontos suscitados no 

despacho contido no id. 14754457. Em suma, pode-se indicar que o autor 

não demonstrou por memória de cálculo a necessária amortização do 

saldo devedor em razão do vencimento antecipado da dívida. Não 

obstante, a notificação encartada no endereço 14834879 - Pág. 4 para 

fins de purgação de mora foi endereçada à local diverso do endereço 

informado pelo devedor no contrato (id. 14752678 - Pág. 1), sem haver 

qualquer justificativa para tal. Sendo assim, anoto o prazo complementar 

de 15 dias para que o autor supra a falta apontada. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 22 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL OAB - 483.349.871-53 

(REPRESENTANTE)

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE MANDADO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166009 Nr: 3060-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILEY PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA ME, CLEBERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos observa-se que houve êxito parcial na diligência 

via BACENJUD pela qual logrou-se a constrição do valor de R$2.273,54 em 

desfavor do devedor Cleberley Alves da Silva.

Diante disto deverá o cartório promover a sua intimação pessoal, para que 

no prazo de cinco dias exerça a defesa, caso queira, na forma do art. 

854, §3° do Código de Processo Civil.

 Não obstante, em relação a manifestação retro proferida pelo credor, 

defiro a expedição de ofício ao SERASA a fim de que se providencie a 

averbação desta execução junto ao CPF dos devedores (art. 782, §3° do 

CPC).

 Por fim, em relação a apreciação do pedido de fls. 98 pelo qual o credor 

requer a quebra de sigilo fiscal dos devedores, mormente postulando 

informações de suas declarações de imposto de renda, postergo a análise 

de tal requerimento para o momento após o pleno cumprimento do 

despacho de fls. 99, uma vez que o credor não demonstrou ter 

diligenciado via cartório de registro de imóveis a fim de apurar a existência 

de bens imóveis em nome dos devedores.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para que o credor se posicione à 

respeito da questão pendente.

 Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 188-95.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRBALHADORES NO CMÉRCIO DE 

CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO RUBECHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5.965 - PR, THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - 

OAB:51109-PR

 Vistos etc.

 Compulsando os autos não se verifica o cumprimento do despacho de fls. 

370. É que naquela ocasião o Juízo determinou a realização de audiência 

para tentativa de autocomposição entre as partes à ser conduzida pelo 

CEJUSC.

 A audiência é necessária neste feito, mormente por estarem as partes 

aparentemente dispostas estabelecerem acordo, pelo que se extrai das 

últimas manifestações.

Em todo o caso, deverá o Advogado da parte devedora atentar-se quanto 

a contra-proposta de acordo formulada nas fls. 374 pelo credor a cujo 

respeito até o momento nada falou neste feito.

 Somente após a tentativa de autocomposição entre as partes é que este 

Juízo apreciará os pedidos pendentes.

Ressalto que nesta data realizei pesquisa na conta única e consta 

vinculado a estes autos a quantia de R$ 2.476,54 reais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 45889 Nr: 4260-52.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOAQUIM CRISOSTOMOS DE PAULA, ELAINE CRISTINA DIAS 

RODRIGUES, RENATA CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 920, I do Código de Processo Civil manifeste-se o 

credor no prazo de 15 dias em relação aos embargos, bem como em 

relação ao processo em geral, notadamente para requerer novas 

diligências visando a satisfação do crédito, bem como para que se 

posicione em relação a questão suscitada pelo Juízo, qual seja, a 

possibilidade de averbação desta ação junto ao Serasa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7522-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO, VANDERLEI ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimo o credor para promover o regular andamento da execução, 

notadamente requerendo novas diligência visando a satisfação de seu 

crédito.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3326-60.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.243

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 9° do CPC anoto o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o credor se manifeste em relação ao pedido formulado pelo devedor nas 

fls. 266/270 com documentos nas fls. 271/276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 27168 Nr: 2594-84.2003.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC DA SILVA COMERCIO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O pedido anterior não merece acolhimento pois o dispositivo mencionado 

encontra-se dissociado do procedimento em curso, ou seja, o dispositivo 

inserido no art. 921 do CPC refere-se aos processos de execução 

enquanto que a ação presente é de depósito.

 Sendo assim, reitero a determinação anterior (fls. 246), anotando o prazo 

de 10 dias para manifestação, sendo que a inércia resultará na extinção 

do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 236915 Nr: 5850-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O art. 9° do Código de Processo Civil salienta que:

“Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida.”

A esse respeito, considerando que o pedido de tutela de urgência sinaliza 

o ajuizamento posterior de ação baseada em vício do negócio jurídico pelo 

qual acarreta a anulabilidade do negócio, imperiosa a observância da 

seguinte disposição contida no Código Civil:

 “Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a 

anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do 

dia em que se realizou o negócio jurídico;

(...)”

Com efeito, atento ao disposto no art. 9° e 10º do CPC, anoto o prazo de 

10 (dez) dias para que a parte autora se manifeste em relação a 

disposição extraída do Código Civil, devendo ainda especificar exatamente 

qual dos defeitos do negócio jurídico (art. 138 a 165 do CC) elencados no 

código civil reputa ter ocorrido na espécie. Por outro lado, poderá 

eventualmente indicar circunstância em razão da qual repercuta a 

invalidade do negócio jurídico (art. 166 e ss. do CC) sobre as quais não se 

admite a convalidação pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174565 Nr: 9650-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR CLAUDINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:71402/PR, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Acolho o pedido de fl. 12, uma vez que a matrícula acostada á fl. 54 indica 

o estado civil casado do Réu quando da aquisição do imóvel.

 Deste modo, retifiquem-se os registros e capa dos autos incluindo no polo 

passivo Leila Margarete Ferreira da Silva.

 Deixo de realizar pesquisa de endereço considerando a ausência de 

qualquer qualificação da parte.

 Indique a parte Autora qualificação e ou manifeste quanto o interesse na 

citação por edital, no prazo de 15 dias.

Em sendo indicada qualificação, retorne concluso para pesquisa de 

endereço. Por outro lado, sendo pleiteada a citação por edital, desde já 

defiro o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24676 Nr: 857-46.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODNEY MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 149, tendo em vista que o Regulamento BACENJUD 

2.0 “aprovado na reunião do Grupo Gestor Realizada em 6 de Junho de 

2018”, especificamente nas disposições iniciais em seu Art. 3º inciso IV, 

passou a incluir as cooperativas de créditos, não sendo mais necessário 

oficia-las.

No caso dos autos, a tentativa de penhora online de valores via diligência 

no sistema BACENJUD foi realizada recentemente (fls. 146/148) restando 

infrutífera.

 No mais renovo a intimação do credor para que se manifeste quanto ao 

último parágrafo do despacho de fl. 146 – verso, bem como para que 

indique bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias.

 Manifestando interesse na averbação da ação nos órgãos de proteção 

ao crédito e indisponibilidade de bens do devedor, adote a Escrivania as 

diligências necessárias para cumprimento.

 Após, não tendo o credor indicado bens à penhora, e considerando que 

já foram realizadas todas as diligências em busca de bens do devedor, 

arquive-se sem baixa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153132 Nr: 380-71.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos etc.

 Acolho o requerimento de fls. 292.

 Promova as retificações necessárias e após intime-se a administradora 

judicial, por meio de seu representante, para manifestar e requerer o que 

entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 

AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ... Devo assinalar que enquanto vinculado à conta única, o valor 

permanece a ser atualizado, pelo que atualmente encontra-se vinculado 

ao processo por força daquele depósito a importância de R$ R$ 25.502,26 

reais. Outro ponto que merece destaque é o fato de que como a ré 

FOREVER era a única devedora dos honorários de sucumbência, e 

conforme já exposto cumpriu à rigor esta obrigação – cujos valores já 

foram liberados aos Advogados – aquela importância depositada pelo 

SICREDI (fls. 423/424) deverá ser restituída ao mesmo, pois jamais foi sua 

obrigação neste feito o pagamento de honorários de sucumbência. Assim 

sendo, o Juízo resolve o processo nos seguintes termos: a) Promovo a 

expedição de alvará em favor do SICREDI do valor depositado pela ré 

FOREVER no dia 05.02.2018; b) Promovo ainda a restituição ao SICREDI do 

valor vinculado ao processo às fls. 423/424 pois não era sua a obrigação 

de pagamento do aludido valor. c) uma vez liberados os alvarás, conforme 

se verifica em anexo, cuja liberação foi realizada na conta indicada pelo 

Sicredi (fls. 435), não resta mais qualquer obrigação líquida pendente de 

satisfação neste feito, pelo que DECLARO EXTINTA A OBRIGAÇÃO na 

forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. d) em todo o caso, fica o 

SICREDI intimado a no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos as 

planilhas atualizadas das dívidas das requerentes, cuja atualização já 

deverá levar em consideração a amortização em decorrência dos alvarás 

expedidos neste momento. Referidas planilhas não servirão para qualquer 

outro fim neste processo, senão o de informar as partes sobre a plena 

observância da sentença. P. R. I. Após o cumprimento do item “d”, 

intimem-se as partes para conhecimento e após as formalidades legais, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 77966 Nr: 4614-72.2008.811.0006
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 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO PAESANO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT, 

WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Providencie a modificação/retificação dos registros e autuação para 

constar EVALDO FERREIRA DA CRUZ na condição de Credor/Exequente e 

ALDO PAESANO LEITE na condição de DEVEDOR. Retifique-se ainda a 

ação para cumprimento de sentença.

Cumpra a escrivania integralmente o despacho de fls. 424 - intimação do 

Perito.

Ante a manifestação de fls. 426, expeça-se o necessário para averbação 

da dívida líquida (fls. 429/436) nos registros do SERASA - art. 782, § 3º do 

CPC.

Defiro o pedido de fls. 427/428. Para tanto, expeça-se mandado para 

intimação do Devedor e qualquer outra pessoa quem esteja na posse ou a 

qualquer título sob os cuidados do imóvel para que se abstenha de 

praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a construção da parede 

divisória, sob pena de caracterização de crime de desobediência, além da 

incidência de multa que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Determino a intimação do devedor ALDO PAESANO LEITE, na pessoa de 

seu Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida (fls. 429/434) no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

do art. 523 da Lei adjetiva em vigor.

 Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já defiro a 

penhora do imóvel indicado no item "d" de fls. 433, seguindo-se os atos de 

expropriação. (art. 523, §3°).

 Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o necessário sem 

prejuído da realização de diligências no sistema RENAJUD e BACENJUD, 

para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a expedição do 

mandado de penhora, avaliação e demais atos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 86791 Nr: 2256-03.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TAPIAS TETILLA, NORA PAEZANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROMERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, WAGNER LEITE DA 

COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Ante a notícia de falecimento da Autora Nora Paesano da Silva, 

retifique-se a autuação e registros em ambos os feitos para: Espólio de 

Nora Paesano da Silva.

Intime o declarante/filho da falecida Sr Adinarte Lemes da Silva - endereço 

descrito na certidão de óbito em anexo para que compareça no Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Unemat para fins de regularização da representação 

processual, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo em 

relação ao Espólio.

Intime pessoalmente o citado Núcleo - denominação antiga EMAJ para 

manifestar sobre as provas.

Reoportunizo às demais partes manifestarem sobre provas, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 4287-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO COMERCIO DE ALEVINOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:209.974/SP, REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - 

OAB:195857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Admito o processamento da questão incidental em que se pretende a 

desconsideração da personalidade jurídica em face da executada. Fica 

suspenso o curso dos atos inerentes ao processo executivo (art. 134, 

§3°). Sendo assim, citem-se os sócios indicados à fl. 137, a fim de que se 

manifestem acerca do pedido formulado pelo credor no prazo de 15 dias, 

podendo em tal prazo requerer as provas que reputar pertinentes, tal 

como assinala o art. 135 do Código de Processo Civil. No que toca o 

requerimento de tutela provisória de urgência em face dos sócios da 

pessoa jurídica, a fim de que seja realizada diligência via BACENJUD em 

busca de ativos financeiros, entendo que não é pertinente nesta fase 

processual. Primeiramente, porque não restou demonstrado perigo de 

dano ou risco de resultado inútil do processo - caso tenha-se que 

aguardar o desfecho da pretensão que neste momento se delibera o 

processamento, uma vez que não há nos autos indícios de que a parte ré 

e/ou seus sócios tenham agido ou assim pretendem, com o fito de burlar a 

satisfação do crédito, dilapidando seu patrimônio. Ademais, mostra-se 

prematura a constrição de bens dos sócios antes mesmo da citação, eis 

que os atos de expropriação devem ser realizados com cautela, devendo 

ocorrer após a oportunidade de defesa. No caso em apreço, a 

indisponibilidade de ativos financeiros dos sócios e/ou outros meios de 

penhora, somente poderão ocorrer após decorrência do prazo de defesa 

e pagamento, se reconhecida a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa, e após a citação dos sócios para pagamento da 

dívida, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC. Diante deste quadro em 

que não se nota a presença dos requisitos necessários ao deferimento da 

tutela provisória (art. 300), bem como em observância aos princípios do 

devido processo legal e contraditório, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência (fls.136/137). Inclua-se nos registros desta ação e cite-os na 

forma do art. 135 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 6847-37.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Da leitura do processo 

observo que o prazo para o pagamento voluntário da obrigação 

perseguida (id. 11954075 - Pág. 1) decorreu no dia 22 de Março de 2018. 

É bem certo que os requeridos interpuseram exceção de 

pré-executividade dentro do prazo para impugnação conforme se nota 

pelo id. 12323878. No entanto, referida Exceção foi apreciada e julgada no 

id. 13662397 no dia 15 de Junho de 2018. Sobre a mesma não houve 

interposição de recurso! Diante do esgotamento destas etapas, mormente 

o exercício do direito de defesa e já tendo transcorrido o prazo para a 

interposição de Agravo contra a última decisão, e como não houve o 

pagamento voluntário da dívida, deve sobre a mesma incidir a multa e 

honorários previstos no art. 523, §1° do Código de Processo Civil, na 

proporção de 10% para cada. Com efeito, faço incidir sobre a obrigação 

exequenda a multa no importe de 10% e honorários também de 10% (art. 

523, §1° do CPC). Ressalto que mesmo não mencionando os encargos 

acima na última manifestação é certo que na inicial foi solicitado (vide 

requerimentos 2 e 3 da inicial). Do mesmo modo, ainda que mencionado 

estar “defasado” o valor anotado na inicial para a realização da cirurgia, 

como não houve a atualização do valor na última manifestação, deverá 

prevalecer o valor indicado na inicial, qual seja, R$48.500,00. Sendo 

assim, considerando o valor da cirurgia (R$48.500,00), bem como o valor 

atualizado das pensões mensais executadas (R$6.476,48), faço incidir 

sobre tais valores os encargos decorrentes do art. 523, §1° do CPC de 

modo que encontro o seguinte valor total perseguido nesta execução: 

R$65.971,77 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta e um reais e 

setenta e sete centavos). Estabelecido o valor atual da execução e 

esgotado o prazo para o pagamento voluntário, passo a apreciar os 

requerimentos de execução forçada, notadamente o pedido de penhora 

online que consta na inicial em seu item “3”. No caso dos autos, entendo 

pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de 

adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de 

acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO 

a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

dos executados, deverão ser intimados por meio do Advogado (art. 854, 

§2° do NCPC), caso em que poderão no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Em caso 

de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, circunstância em que os valores permanecerão 

depositados em conta vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, 

este último quando esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do NCPC). 

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), deverá ser expedido mandado de penhora de bens. 

Concomitante a diligência acima deferida, desde já delibero pela pesquisa 

de veículos em nome dos devedores via sistema RENAJUD, o que faço 

nos termos do art. 139, IV do CPC, seguindo em anexo o resultado da 

pesquisa, devendo então a parte autora manifestar-se a respeito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotadas as providências acima, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000269-65.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LUTERVANIA DO 

NASCIMENTO Vistos, etc... Do compulso dos autos, razão assiste à parte 

autora quanto a existência de erro material passível de correção, sem, 

contudo, proceder com ofensa a coisa julgada. Sobre o assunto, eis a 

disposição do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, com redação 

“in verbis”: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - 

para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo.” Nesse sentido, a lição Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery em relação ao tema em análise: “Erro material 

e de cálculo. Mesmo depois de transitada em jugado a sentença, o juiz 

pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode 

fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.” (NELSON 

NERY, Junior e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários de Código de 

Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 494). Pois bem, 

o erro mencionado consiste na escrita errônea do nome da autora onde 

por equívoco este Juízo constou na sentença (id. 3328079) e decisão (id. 

14318799) “Banco Bradesco Financiamento S/A” enquanto o requerente 

da ação é Banco Bradesco S/A, conforme se identifica da petição inicial e 

contrato de financiamento. Nessa esteira, a incorreção apontada consiste 

em verdadeiro erro material, perceptível a primo ictu oculi, ou seja, que é 

constatado sem a necessidade de maior exame da sentença. Ante o 

exposto, reconheço o erro material indicado que se restringe ao 

lançamento equivocado do nome do requerente nas decisões 

supracitadas, chamando o feito à ordem e determinando a correção da 

sentença de id. 3328079 e decisão de id. 143187990 no que concerne 

unicamente ao nome do Requerente PASSANDO A CONSTAR O NOME 

CORRETO DO AUTOR, QUELA SEJA, BANCO BRADESCO S/A, NOS 

SEGUINTES TERMOS: “Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

LUTERVANIA DO NASCIMENTO, devidamente qualificados.” (sentença id. 

3328079). “Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Lutervânia do Nascimento, 

devidamente qualificados, na qual alegou, em síntese, ter celebrado com a 

Requerida contrato de financiamento com garantia fiduciária, do qual 

deixou de efetuar o pagamento das parcelas, resultando em uma dívida no 

valor de R$13.204,84 (treze mil duzentos e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos) incluindo as vencidas e vincendas.” (id. 14318799). “É como 

decido! Diante do exposto, com fulcro no art. 66, §4º do Decreto/Lei 

911/69, determino que o Autor Banco Bradesco S/A restitua à Requerida 

Lutervânia do Nascimento a quantia de R$ 4.254,92 (quatro mil duzentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), com incidência de 

juros de 1 % ao mês e correção monetária, a partir da data da alienação 

do veículo.” (id. 14318799). No mais, permanecem incólumes os demais 

pontos das decisões (ids. 3328079 e 14318799). Intimem-se. Cumpra-se 

nos termos da decisão de id. 14318799). Cáceres, 22 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006953-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIR PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Ao autor para, 

querendo, impugnar no prazo legal. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134235 Nr: 3231-54.2011.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: RUBENS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - OAB:13920, 

PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que o requerido, DETRAN/MT, interpôs TEMPESTIVAMENTE 

Recurso de Apelação às fls. 181/198, assim, amparada pelo artigo 152, 

inciso VI do CPC, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA para 

que apresente suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178474 Nr: 1316-28.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, DANIEL ABUTAKKA DE MORAES, ANTONIA CONCEIÇÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

178474 §!2uk¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1316-28.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO (A, S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA - ME e 

DANIEL ABUTAKKA DE MORAES e ANTONIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CITANDO (A, S): Executados (as): Abutakka de Moraes & Carvalho Ltda - 

Me, CNPJ 01.105.135/0001-84.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.528,52

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da execução fiscal proposta pela Fazendo 

Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do requerido Abutakka de 

Moraes & Carvalho Ltda - Me, visando a cobrança da CDA 2015873 no 

total de R$17.528,52

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Luiz Felipe Ribeiro Catelan, Estagiário, digitei.

 Cáceres - MT, 21 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado (a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 211004 Nr: 100-61.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - 

OAB:16.006 MT, DÉBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:13.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a requerida, UNEMAT, apresentou TEMPESTIVAMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 73/75, assim, amparada pelo artigo 

152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos INTIMANDO O AUTOR para que 

apresente resposta aos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157394 Nr: 5170-98.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

I. ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte 

requerida, dando-lhes provimento e, via de consequência, na parte 

dispositiva da sentença, passar a ter a seguinte redação:

a) “JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15;

c) Sem custas;

d) Condenar o Requerente em honorários advocatícios em razão dos 

princípios da causalidade e sucumbência, fixados em 10% sobre o valor 

da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de 

justiça, forte no art. 85, §§ 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC;

e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

II. Restituam-se os prazos. Intimem-se todos.

 III. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157499 Nr: 5250-62.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FORNANCIARI 

WOLSKI - OAB:15.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, 

PROCURADOR DO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:, 

PROCURADOR FEDERAL - LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - 

OAB:, PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:, PROCURADOR GERAL 

FEDERAL DO INSS NO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - OAB:, 

WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste sobre a petição do INSS às fls. 85, bem como requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 238956 Nr: 7287-86.2018.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARDOSO DE MELLO 

- OAB:15160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls.94 e, querendo, impugne o 

ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo também a Parte 

Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, 

bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora 

assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155615 Nr: 3169-43.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls.63 e, querendo, impugne o 

ato no prazo legal. Concomitantemente, intimo também a Parte Exequente, 

via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, bem como, 

querendo, igualmente, impugne o referido ato, em igual prazo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 174406 Nr: 9518-28.2014.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

174406 §!2M'¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 9518-28.2014.811.0006

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

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA-EPP

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Terex Construções e 

Transporte Ltda-epp, CNPJ: 07481616000170

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA promovida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TEREX 

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, lastreado no Inquérito Civil n° 

064/2011, instaurado para apurar irregularidades na obra entregue ao 

Município de Cáceres - MT e/ou omissões no reparo dos vícios e defeitos 

da obra sobre responsabilidade da requerida

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAISA OLIVIA, 

ESTAGIARIA, digitei.

Cáceres - MT, 22 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91229 Nr: 6370-82.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL NUNES DA SILVA, ODIL NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

91229 §!*->¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6370-82.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ODIL NUNES DA SILVA e ODIL NUNES DA SILVA

CITANDO(A, S): ODIL NUNES DA SILVA e ODIL NUNES DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.219,71

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº20092772 , que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 22 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147847 Nr: 6241-72.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

147847 §!/oP¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6241-72.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): IRENE FERREIRA DA SILVA

CITANDO(A, S): Executados(as): Irene Ferreira da Silva, Cpf: 

28545958153, Rg: 867.820 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

artesã,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.295,19

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20127278, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 22 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004124-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MARCIA SALLES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004124-18.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.284,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: D M DE 

SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME Parte Ré: REQUERIDO: SUELY 

MARCIA SALLES Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

uma vez que a mesma, devidamente citada e intimada (ID Num. 9937460), 

deixou de comparecer à Sessão de Conciliação, consoante consta do ID 

Num. 10439941. Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante a 

condenação da Reclamada de diversas mercadorias compradas e não 

adimplidas, cujo valor total atualizado é de R$ 1.284,99 (hum mil, duzentos 

e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos). No caso vertente a 

Reclamada incorreu não somente em revelia, mas também em confissão 

ficta, uma vez que deixou de contestar as alegações e os documentos 

acostados à petição inicial. Logo, analisado o processo e os documentos 

a ele acostados, verifica-se restar incontroversa a existência da dívida, 

não tendo a Reclamada comparecido ao processo e apresentado prova de 

pagamento. Ademais, a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, (art. 373, II do NCPC), atinente à negativa da 

dívida ou da veracidade dos documentos apresentados. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante o valor de R$ R$ 1.284,99 (hum mil, duzentos e oitenta 

e quatro reais e noventa e nove centavos), o qual deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 

mora a partir do vencimento do débito. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira 

Costa Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

complementar n. 270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DELUQUE SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/10/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ROSELI MOREIRA DA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA DOS SANTOS 71780696191 (REQUERIDO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, APRESENTAR ESCLARECIMENTO 

SOBRE A DIVIRGÊNCIA NO POLO PASSIVO CONSTANTE NO PJE, SENDO 

DIFERENTE DA PETIÇÃO INICIAL (UM NOME NO PJE E OUTRO NA PETIÇÃO 

INICIAL). SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002520-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, APRESENTAR ESCLARECIMENTO 

SOBRE A DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA JUNTO A 

PETIÇÃO INICIAL, VISTO QUE A REQUERENTE COSTANTE NA PETIÇÃO 

INICIAL É DIFERENTE DA QUE CONSTA NO SISTEMA (PJE), SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, INTIMO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010832-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE A PROCURAÇÃO 

OUTORGADA PELO(A) RECLAMANTE AO(A) SEU(A) ADVOGADO(A) 

NÃO CONSTA A CLÁUSULA ESPECÍFICA DE "RECEBER E DAR 

QUITAÇÃO". ASSIM, INTIMO O(A) DOUTO(A) CAUSÍDICO(A) PARA 

REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005431-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005431-07.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABIANO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

O Requerido não comprovou que a parte autora tenha contratado seus 

serviços a justificar inadimplemento e consequente negativação. Temos 

que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. A parte autora não pode ser prejudicada 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS (ADVOGADO(A))

HERBERT DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALVARO GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE A PROCURAÇÃO 

OUTORGADA PELO(A) RECLAMANTE AO(A) SEU(A) ADVOGADO(A) 

NÃO CONSTA A CLÁUSULA ESPECÍFICA DE "RECEBER E DAR 

QUITAÇÃO". ASSIM, INTIMO O(A) DOUTO(A) CAUSÍDICO(A) PARA 

REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDINEIA LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001648-07.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

VALDINEIA LEITE DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 31/12/2016, por débito no importe de R$ 96,96 

(noventa e seis reais e noventa e seis centavos) o qual afirma não 

possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A reclamada 

apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse processual 

de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o 

art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos 

morais, além da declaração de inexistência do débito levado a registro nos 

órgãos de proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de 

agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento 

da ação para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a 

preliminar. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 65 99958-2820, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. E a parte requerida trouxe ainda o 

áudio de atendimento telefônico da autora que confirmou sua identidade 

com todos os seus dados pessoais que acaba por comprovar a 

contratação do serviço de telefonia de um novo plano. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VALDINEIA LEITE DE 

CAMPOS em desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002522-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSUEL DA GUIA SILVA CHOMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO (ADVOGADO(A))

ROSINEI GREGORIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1000745-69.2017.8.11.0006, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: 

ROSINEI GREGORIA DA COSTA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 17/04/2016 por débito no importe de R$ 355,78 

(trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos, e outro no 

dia 17/06/2016, no importe de R$ 136,08(cento e trinta e seis reais e oito 

centavos), os quais afirma não possuir, haja vista que jamais teria 

celebrado qualquer contrato para utilização de serviços da operadora 

reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. Ao final a 

requerente pugnou pelo provimento para a retirada de seus dados das 

listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência do 

débito, além de condenação da Requerida a reparação por danos morais. 

É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de Inépcia da 

Inicial - carência de ação, ante a alegação de falta de provas a atestar a 

existência de danos morais pleiteados na inicial, tenho que se confundi 

com o mérito da presente demanda, devendo por assim com esse ser 

apreciado e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a 

questão é de direito. A reclamada apresentou defesa arguindo, em 

preliminar a falta de interesse processual de agir da parte reclamante a 

qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo 

Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do 

pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar 

presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além da 

declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal e procuração “ Ad 

Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato – Termos 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por 

Beneficio, datado de 25/03/2014 com assinaturas idênticas à disposta no 

documento pessoal da autora e na procuração de outorga de poderes ao 

seu patrono. Ressaltando ainda que o documento apresentado quando 

das contratações foi o mesmo apresentado pela autora quando do 

ingresso da presente exordial que comprovam por assim a existência da 

relação jurídica a amparar o débito apontado. A parte reclamada por sua 

vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme relatórios de chamadas realizadas pelo número de telefone da 

autora 65 99623-3895 no período 01/11/2013 a 30/06/2015 juntados na 

contestação e algumas faturas mensais que foram quitadas pela autora ao 

longo do contrato, contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência 

exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria 

autora, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do 

nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a 

situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Referidos documentos se traduzem 

em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que a autora 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático a reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial a reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 
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do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por ROSINEI GREGORIA DA COSTA SILVA em 

desfavor de VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

GERALDO LOPES DE MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001654-14.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GERALDO LOPES DE MACEDO JUNIOR 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no dia 10/10/2016, por débito 

no importe de R$ 141,92(cento e quarenta e um reais e noventa e dois 

centavos), o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado 

qualquer contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a 

ponto de justificar a restrição em apreço. Ao final o requerente pugnou 

pelo provimento para a retirada de seus dados das listas de inadimplentes, 

bem como pela declaração de inexistência do débito, além de condenação 

da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A preliminar de Inépcia da Inicial - carência de ação, ante 

a alegação de falta de provas a atestar a existência de danos morais 

pleiteados na inicial, tenho que se confundi com o mérito da presente 

demanda, devendo por assim com esse ser apreciado e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pelas Requeridas. 3. Superada as preliminares e 

por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não 

as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo 

com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de 

direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de 

improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição do nome 

do requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal 

situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na exordial, 

indicando a existência de débitos do requerente em favor da requerida. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pelo requerente se 

limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do documento 

pessoal e procuração “ Ad Judicia”. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme relatório de chamadas realizadas pelo número de telefone do 

autor 65 99658-5160, no período de 22/06/2015 a 26/09/2016 juntado na 

contestação e algumas faturas mensais que foram quitadas pelo autor ao 

longo do contrato, contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência 

exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio 

autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação 

posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos 

pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 
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indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por GERALDO LOPES DE MACEDO JUNIOR em 

desfavor de VIVO S/A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença.. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (REQUERENTE)

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAIO AUGUSTO DA SILVA FARINA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001450-67.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CAIO 

AUGUSTO DA SILVA FARINA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 13/10/2012 por débito no importe de 

R$108,90(cento e oito reais e noventa centavos), o qual afirma não 

possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final o requerente pugnou pelo provimento para a 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência do débito, além de condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição 

do nome da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto 

tal situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na 

exordial, indicando a existência de débitos do requerente em favor da 

requerida. Verifico dos autos que a documentação apresentada pelo 

requerente se limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do 

documento pessoal e procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe o contrato – Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Beneficio, datado de 

14/10/2010 com assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal 

do autor e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. 

Ressaltando ainda que o documento apresentado quando das 

contratações foi o mesmo apresentado pelo autor quando do ingresso da 

presente exordial que comprovam por assim a existência da relação 

jurídica a amparar o débito apontado. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme faturas em nome no autor pelos números 65 99964-6674 , 65 

99932-5767 e 65 99911-8783 juntadas na contestação e algumas faturas 

mensais que foram quitadas pelo autor ao longo do contrato, contudo o 

mesmo restou cancelado por inadimplência exato da negativação existente 

no extrato do SPC encartado pela própria autora, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além do que o 

autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações 

trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da 

impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu, destaco que a autora afirma não possuir qualquer serviço 

contratado junto à reclamada, no entanto sequer apresentou provas que 

pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 
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não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático a reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por CAIO AUGUSTO DA SILVA FARINA em 

desfavor de VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MALAQUIAS PEREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/10/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007431-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ARDIGO (REQUERENTE)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIS PAULO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, APRESENTAR ESCLARECIMENTO 

SOBRE A DIVERGENCIA NO POLO PASSIVO CONSTANTE NO PJE, SENDO 

DIFERENTE DA PETIÇÃO INICIAL (UM NOME NO PJE E OUTRO NA PETIÇÃO 

INICIAL). SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SULZBACHER FONTES (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

15/10/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004296-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JONAS VALENTIM SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAMILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HIGOR DE ALMEIDA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005692-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

MACKELL ELLURHE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005692-69.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MACKELL ELLEURHE ARRUDA 

MARTINS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que ao 

tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendido com a notícia 

de que o Requerido havia negativado seu nome por débitos no valores de 

R$ 64,94 (sessenta e quatro Reais e noventa e quatro centavos), R$ 

224,77 (duzentos e vinte e quatro Reais e setenta e sete centavos) e R$ 

117,33 (cento e dezessete Reais e trinta e três centavos), inclusão 

realizada em 17.01.2014, 20.01.2014 e 13.09.2014, respectivamente. 

Entretanto, desconhece os débitos mencionados, razão pela qual as 

inscrições são indevidas. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. REJEITO a preliminar de prescrição, pois na consulta realizada 

pela autora em 04.09.2017 o nome do autor ainda estava inscrito no 

cadastro restritivo de crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. 

Não se aplica a Súmula 385 do STJ ao caso em análise, pois a outra 

inscrição que há no nome do autor é posterior às realizadas pelo 

Requerido. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às 

Requeridas comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente 

restrição. Em sua defesa, o Requerido sustenta que não houve danos 

passíveis de reparação. O Requerido não comprovou que o autor tenha 

contratados seus serviços. Ainda, não há o que se falar em excludente de 

culpa em caso de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é 

objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta do 

Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomaram o devido cuidado na 

realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no 

cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode 

ser prejudicado pela má administração das Requeridas, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado às Reclamadas, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ICELIDA SILVA LOPEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

15/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))
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VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CHAO BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

15/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002543-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002544-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGRIPINO DE PAULA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

15/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002553-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCIMARE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

15/10/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALFONS JOHAN KOPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: Data: 

15/10/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011971-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLAINE AGUILLERA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011971-83.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ZOLAINE AGUILLERA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007337-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MORETTO (AUTOR(A))

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO O Advogado: RUBENS MARC SOARES DA SILVA para querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010338-08.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REZENDE BARBOSA (EXEQUENTE)

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

HR GUINCHO (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 4.988,44 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006210-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES ALVES (ADVOGADO(A))

SERGIO SELEGHINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAGNO SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

LFP GOMES CURSOS LTDA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 4078-32.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO SANT'ANNA, MARIA DA CONCEIÇÃO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Vistos etc.

 Defiro o petitório de fl. 188/189 e DETERMINO a expedição de mandado de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de bens da residência da ré, suficientes para 

assegurar o pagamento do débito.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça adentrar na residência do executado 

para verificação de bens suscetíveis a penhora.

Deferindo, desde já, caso o executado feche a porta da residência para 

obstrução da ordem exarada, reforço policial, nos termos do artigo 846 do 

CPC.

Efetivada a penhora, intime-se a parte devedora e cientifique-se de que a 

partir da juntada aos autos da prova da intimação da penhora fluirá o 

prazo de 15 (quinze) dias para opor impugnação.

Em não sendo localizados os referidos, abra-se vistas dos autos a 

exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 229691 Nr: 999-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA , DANIEL 

LUCAS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELLY GONÇALINA LEITE - 

OAB:14433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DO REQUERENTE, DRA. RANIELLY GONÇALINA 

LEITE, A COMPARECER À AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA O 

DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 16:30 HORAS NA SALA DE 

AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADA DE SEU CLIENTE 

IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011496-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELITON KESSIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011496-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KELITON KESSIANO 

MEDEIROS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado 

com a sentença, o requerente interpôs recurso inominado. Instado a 

comprovar sua atual hipossuficiência financeira, quedou-se inerte, bem 

como não efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012052-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012052-32.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JURACI PINTO DE MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformada com a sentença, a parte 

requerente interpôs recurso. Intimada a comprovar sua atual 

hipossuficiência, quedou-se inerte, bem como não efetuou o preparo 

recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011514-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON OSMAR DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011514-51.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WELITON OSMAR DE 

ARRUDA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012047-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SOARES (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 116 de 684



CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012047-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCINEI DO ESPIRITO 

SANTO SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformada com a 

sentença, a parte requerente interpôs recurso. Intimado a comprovar sua 

atual hipossuficiência financeira, o autor quedou-se inerte, bem como não 

efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante sua deserção. Arquivem-se os autos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CATARINA SONAQUE (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002043-33.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NEIVA CATARINA SONAQUE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Considerando que a requerente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO MOTURI (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000709-27.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROGERIO RIBEIRO MOTURI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que o 

requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

este os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a requerida 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANY SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012028-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDIVANY SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se à 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Requerida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011208-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011208-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Considerando que 

a parte Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso de ambas as partes somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003005-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003005-85.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JUVENCIO SOARES DA 

SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 

da Lei n° 9.099/95. DECIDE-SE. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que pedido formulado por meio da presente actio possui 

natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo rito especial 

previsto nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Entretanto, o Enunciado n.º 08 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais é claro o bastante ao dispor, litteris: As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Desta forma, como os procedimentos de jurisdição voluntária devem 

obedecer ao rito estabelecido nos artigos 719 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sem dúvida que se trata de procedimento que deve tramitar 

perante a Justiça Comum. A propósito, eis os seguintes casuísmos 

jurisprudenciais: ALVARÁ JUDICIAL. DE CUJUS COMPETÊNCIA PARA 

JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ESCORREITA. EXTINÇÃO 

DO FEITO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA, Resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, conforme razões expostas acima. (TJMG-RI nº 

001094-37.2012.8.16.0132, 2ª Turma Recursal, Relator: Sigurd Roberto 

Bengtsson, julgado em: 18/12/2012). Posto isso, levando-se em 

consideração que os procedimentos de jurisdição voluntária possuem rito 

especial, e como tal, não são admissíveis nos Juizados Especiais, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 08 do FONAJE, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei 

n.º 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada eletronicamente. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202831 Nr: 5183-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos etc,

Defiro o pedido do Ministério Público, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para atualização do endereço da vítima. Redesigno a audiência para o dia 

20 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

 Requisite-se a Carta Precatória expedida para inquirição da testemunha 

José Wellington da Silva Junior, devidamente cumprida. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 201684 Nr: 4498-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS WILLIAN SILVA DA CRUZ, ADENILSON 

ESTACIO DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Considerando que os réus não foram devidamente intimados, assim como 

a defesa, resta prejudicada a realização do ato processual. Redesigno o 

ato processual para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 15H45min.

Adite-se ou expeça-se nova carta precatória para intimação dos 

acusados, porquanto não cumprida a tempo a alhures expedida.

 Expeça-se carta precatória para a intimação e oitiva das vítimas. 

Requisite-se os policiais. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172028 Nr: 7801-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIAS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EDUARDO SORTICA PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MARCIO DA SILVA ALMEIDA PARA NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR COM BASE NO ART. 422 DO CCP, 

ARROLANDO AS TESTEMUNHAS QUE SERÃO OUVIDAS EM CARATER DE 

IMPRESCINDIBILIDADE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 7013-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVALDO FRANCO - 

OAB:

 Vistos etc,

I – Cumpra-se conforme deprecado.

 II - Considerando as férias do Douto Delegado da Polícia Federal, designo 

audiência para a inquirição das testemunhas, Dr. Adair Gregório e Dr. 

Ronald da Silva Miranda e interrogatório do acusado, para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 13h00min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

IV – Requisitem-se as testemunhas e o réu preso.

 V – Verificando que a testemunha RODRIGO JESUS DA SILVA é soldado 

do Gefron, o mesmo deverá ser ouvido junto a base de sua lotação, Porto 

Esperidião/MT. Comunique-se o juízo deprecante para expedição de nova 

missiva e requisição do PM junto a sua base.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238663 Nr: 7094-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS SANTOS RODRIGUES, PEDRO 

AMERICO SUDERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha DANIEL GOMES 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 12h50min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238290 Nr: 6834-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTAROSA, JOSÉ WALDOMIRO 

EPPING, MIGUEL NATALINO CHAVES RODRIGUES, CLAUDIO EPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3.483/MT, LARA MOERSCHBERGER NEDEL - OAB:17240/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição das testemunhas para o dia 

03/10/2018, às 12h45min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159874 Nr: 7648-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MEDEIROS SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EVERALDO B. FILGUEIRA JUNIOR PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 214870 Nr: 2936-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LARANJA ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 118 de 684



OAB:3523-A/MT

 Vistos etc,

Considerando a ausência de informação quanto à intimação do réu, resta 

prejudicada a realização do ato processual. Redesigno para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min. Adite-se ou expeça-se Carta Precatória 

para intimação do réu. Requisitem-se as testemunhas policiais. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159874 Nr: 7648-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MEDEIROS SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227611 Nr: 12588-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE SOUZA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a cota ministerial retro, expeça-se carta 

precatória para Comarca de Pontes e Lacerda/MT para que enviem, no 

prazo de 10 (dez) dias, novo CD-R constando o interrogatório do réu, vez 

que o mesmo se encontra danificado.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 107492 Nr: 7187-78.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.479, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, em razão da pronúncia do denunciado, encaminhem-se os autos 

ao Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, competente para realizar a 

sessão plenária do Egrégio Tribunal do Júri.

As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 10945-65.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ADRIANO PEREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos em correição.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto a 

possível direito de livramento condicional a ser deferido em favor do 

reeducando.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158391 Nr: 6129-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CESAR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Vistos em correição.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto a 

possível direito de livramento condicional a ser deferido em favor do 

reeducando.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 4946-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN2, PCF, ALF, ECGDS, DPE, PMDSDA, KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE CARDOSO FILHO - OAB:12430/GO, 

LEONARDO AMORIM DOS SANTOS - OAB:20346/GO

 (...) Contudo, em atenção ao princípio da não surpresa (em analogia), 

especificamente visando garantir melhor eficiência do contraditório e 

ampla defesa em favor dos acusados redesigno a audiência agendada 

para esta data, para o dia 18/09/2018, às 15h30min, oportunidade em que 

será realizado o interrogatório do réu Paulo Cesar França, bem como dos 

demais acusados, caso compareçam na solenidade.Em relação às 

testemunhas de acusação e defesa, aguarde-se o retorno das Missivas 

expedidas para a sua oitiva, a saber: Ronaldo da Cruz Silva (São Paulo/SP 

– fls. 1.012), Silvano Pereira da Silva e Admário Oliveira Silva (Uruaçu/GO 

– fls. 1.016) e Divina Dalva de Jesus (Campinorte/GO – fls. 

1.022)Expeça-se precatória para a oitiva das testemunhas: Marcio Virgilio 

de Faria e Dennis Máximo do Ó (Cuiabá/MT), Mário Cesar Barbosa Delgado 

e Luiz Fernando Gonçalves (Brasília/DF), Bruno Rodrigues dos Santos 

(Cabedelo/PB), conforme os endereços declinados em fls. 

1.027.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))
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ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA SIMONINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para que realize a complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de 

R$150,00. A Guia de Recolhimento da complementação deverá ser 

retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em Serviços > Guias > 

Diligência > Guia de Complementação de Diligência). OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12015 Nr: 2008-55.2000.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Bellandi, Rosani Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT, Walmir Cavalheri de Oliveira - 

OAB:2.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30583 Nr: 1549-43.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Agrociências Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR, 

Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio Ricardo Ferrari 

Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR, 

Ricardo Garcia Catoia de Oliveira - OAB:40701/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a planilha 

atualizada do débito.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos 

para a análise dos embargos de declaração.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38016 Nr: 2850-54.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banque Cantonale de 

Geneve, José Carlos Gallas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Abrão Dib - 

OAB:203597/SP, João Celestino Correa da Costa Neto - 

OAB:MT/4611-A, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, Rodrigo 

Ribeiro Fleury - OAB:176286/SP

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93282 Nr: 1447-40.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Pereira, Elaine Augusta Franco Pedro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Maria Regina Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Landoldo Vilela Garcia Júnior - 

OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29501 Nr: 755-22.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal, 

Hospital e Ambulatório São João Batista, Marisa Soares Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Moacyr de Freitas 

Braga - OAB:4997 - SP, Carlos Henrique Braga - OAB:118953/SP, 

Maria Elizabeth Chad - OAB:215145/SP, Matheus Provinciali Coelho 

- OAB:101347/MG, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Thiago 

Hernandes Ribeiro da Silva Moraes - OAB:283968/SP

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 1953-45.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 120 de 684



preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33370 Nr: 1638-32.2007.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forquímica Agrociências Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Morador - 

OAB:24327/PR, Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio 

Ricardo Ferrari Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - 

OAB:11.849/PR

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 2211-94.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca do petitório e documento de fl. 121/122.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94040 Nr: 1869-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Martins Silva de Souza, Withener 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Karina Martins Silva de 

Souza, Cpf: 33109341875, Rg: 44.454.741-1 SSP SP Filiação: Terezinha 

Martins da Silva, data de nascimento: 13/06/1982, brasileiro(a), 

convivente, autônoma, Endereço: Rua Benedito Moreira Nº 1.029, Bairro: 

Centro, Cidade: Diamantino-MT

Executados(as): Withener Almeida Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Benedito Moreira Nº 1.029, Bairro: Centro, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO EM 

EXECUÇÃO R$8.350,86 (oito mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e 

seis centavos), NO PRAZO DE 15 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 523 DO 

NCPC e QUERENDO APRESENTE IMPUGNAÇÃO(ART. 525, NCPC).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 94.

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

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica 

Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88874 Nr: 1204-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macleide Marques Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 142/144PROCEDA-SE com 

buscas de endereço via BACENJUD.Aportando a busca, ciência à parte 

autora para manifestar-se em 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89843 Nr: 2190-84.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CUIABA - MT, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, SORRISO - MT, com a 

finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12525 Nr: 466-65.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 
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OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias, 

devidamente com a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38895 Nr: 3715-77.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Cristine Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39924 Nr: 749-10.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sales da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41514 Nr: 2331-45.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelma Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7471 Nr: 799-85.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Serrana S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldoino Rupolo, Terezinha Lourdes Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias, 

devidamente com a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2092 Nr: 1175-81.1993.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Renato Borghi, José Renato Borghi, 

Adriana Borghi Lins, José Rufino Lins, Luciana Borghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino Gentilin, Floripes Bengosi Gentilin, 

Elias Rodrigues Alonso, Pedro Konageski, Diogo Rodrigues Alonso, 

Honorato Rodrigues Amador, José Antônio Rodrigues, Narciso Lairto 

Cargnin, Ildo José Busanello, Manoel Piveta Assunção, Nivaldo Rodrigues 

Amador, Roberto Rodrigues Amador, Élio Rodrigues Amador, Claudionor 

Giust, Espólio de Pedro Guilherme, Adelino Stefanello Cargnin, Marilene 

Cocco Cargnin, Ernesto Stefanello Cargnin, Yassuo Nakamura, Leiko 

Ozaki, Joana Guzzo, José Antônio Rodrigues Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Lourenço dos Santos - 

OAB:1059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Achiles Tiago Toschi - 

OAB:16.237/MT, Aldo Silva da Costa Junior - OAB:11.293 MT, João 

Lourenço dos Santos - OAB:1059

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara, no prazo de 05 (cinco)dias, 

com a finalidade de retirar a Certidão de Inteiro Teor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95098 Nr: 2458-07.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Prestres João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.306/307, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 164 Nr: 508-32.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte Executado, 

para que, se manifeste acrca dos calculos de fls 684/592, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29353 Nr: 657-37.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Di Ninno Leite, Francisco Di Ninno Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Tavares do Couto, Vilma 

Cerqueira Couto, Matadouro Eldorado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muntoreanu Marrey - 

OAB:255.006, Gabriel Machado Marineli - OAB:249.670, GUILHERME 

TILKIAN - OAB:257226, Lais Vianna de Mello Carneiro - OAB:SP 

375.867, Larissa Alves Hamaji - OAB:SP 374.320, VICTOR RUI DE 

MASI TEIXEIRA - OAB:314235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ DE FREITAS - 

OAB:816/MS, José Carlos Vinha - OAB:7.963/MS

 Intimo as partes para manifestarem acerca do laudo pericial de 

fls.661/754, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2107 Nr: 629-26.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Alves de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:10755, Pricilla Squinello Nogueira - OAB:11132

 Intimo o credor para retirar o Instrumento de Protesto, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 1549-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Contrutora Master Ltda ME, Cirso 

Ferreira, Rejania Maniezo Ferreira, Alceu Cavalheiro, Rosangela Maniezo

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o credor para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20863 Nr: 38-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros (Brasil) S/A, Hiran Vinicius de 

Moraes e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana Flavia Melo 

Riechi, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MS 6.611

 Intimo o requerido, para manifestar no prazo de 15(quinze) dias acerca da 

substituíção processual no polo ativo da demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7333 Nr: 674-20.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Zulli, Josepha Colli Zulli, Nicola Cassani 

Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Enio Zulli, Silvio Zulli, 

Luzia Leonilde Lesse Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, 

Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aparecido Polon - 

OAB:5.762-A/MS, Marcos Sborowski Polon - OAB:9969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT

 Intimo o exequente para que traga aos autos, no prazo de 5 dias, certidão 

atualizada do saldo devedor, conforme requerido em petição de fls. 258.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 3371-23.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Fernando Teixeira Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ramiro Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve erro material na sentença 

de fls. 163/166, tendo em vista que na parte dispositiva da sentença foram 

julgados improcedentes os embargos, quando deveriam ser procedentes, 

de acordo com a fundamentação exarada na sentença.

Desta forma, retifico a sentença, devendo ser lido: “Isto posto, JULGO 

PROCEDENTES os embargos a execução”.

No mais, persiste a sentença tal como lançada.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 3122-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente, para no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do 

conteudo do oficio n. 457/2018 oriundo do juizo da 1º vara especializada 

de direito agrário da comarca de Cuiaba-MT referente aos autos da carta 

precatória n. 5913-61.2017.811.0041.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 3686-22.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Julio César Machione Mori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, João Roberto 

Kroling, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Sandro Pissini Espíndola - OAB:6.817

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da petição de fls. 

250/268, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5015 Nr: 174-95.1992.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTÊNCIO JOSÉ DE SOUZA, Doralice Pereira de 

Souza, Abrelino Alves da Costa, Trajano José de Souza, Alíde Ormond de 

Souza, Renato Alves da Costa, João Alves da Costa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rosa Taveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Hadad Franco 

Dalia - OAB:8694

 Vistos etc.

Apesar da decisão lançada nos autos que suspendeu o feito, verifico que 

as partes deverão cumprir a determinação lançada às fls. 627/627verso, 

visto ser necessário para o deslinde do feito.

 Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cumprir a determinação condida às fls. 627/627verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 2870-35.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonelo Materias para Costrução Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Francisco Gubert

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

OAB:7.133/MT, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456/O

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias, providencie a retirada da 

certidão de crédito expedida, recolhendo para tanto guia de custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100911 Nr: 1879-25.2015.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Teixeira Neto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 101/101-V), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls. 96/99.

Foi determinada a intimação da requerida para se manifestar às fls. 103, 

tendo decorrido o prazo sem manifestação.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, a parte autora foi condenada em honorários sucumbenciais, 

contudo, sequer existe advogado constituído para a parte requerida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para revogar o penúltimo parágrafo da sentença de fls. 

96/99, no tocante a condenação da parte requerente em honorários.

 No mais, persiste a sentença tal como lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117794 Nr: 2251-03.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Aparecida Ribeiro Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057, 

Rodrigo Nazário Geronimo Pinto - OAB:305.482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Caldas Martins 

Chagas - OAB:303.021 SP

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se decorreu o prazo para apresentação de 

contestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109701 Nr: 2443-67.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Saúde S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nami Wakamoto Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaya Lehn Schneider Paulino - 

OAB:MS/10776, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte demandante e, 

desta forma:a)CONDENO a requerida ao pagamento ao autor no importe de 

R$ 7.366,95 (sete mil trezentos e sessenta e seis mil e noventa e cinco 

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir da data em que eram devidos os 

valores.CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 1357-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto novamente a parte exequente juntar nos autos cópia da sentença, 

sob pena de indeferimento da inicial. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103238 Nr: 3079-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Luiz Lopes Barros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108397 Nr: 1762-97.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 71, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109848 Nr: 2508-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Alves dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Kazuioshi Kawasaki - 

OAB:122.626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 83, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107504 Nr: 1397-43.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dall Agnol Ribeiro Eireli, Edson Dall 

Agnol Ribeiro, Tania Mara Maruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da avaliação de 

fls.107/112, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110183 Nr: 2696-55.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Dall Agnol Ribeiro Eireli, Edson Dall Agnol Ribeiro, 

Tania Mara Maruchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

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

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, e, de 

consequência, determino:a)LIMITAÇÃO dos juros moratórios em 1% ao 

mês.b)EXCLUSÃO do Certificado de Depósito Interfinanceiro, como índice 

da correção monetária, o qual deve ser substituído pelo 

INPC.c)EXCLUSÃO da cláusula referente aos honorários advocatícios 

extrajudiciais e judiciais.d)APLICAÇÃO do Código de Defesa do 

Consumidor e inversão do ônus da prova em favor dos 

embargantes.Tendo em vista que os embargantes decairam da parte 

mínima do pedido, CONDENO o embargado ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106858 Nr: 1129-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Camilotti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana Reginato Mendes - 

OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de emenda do pedido de cumprimento de sentença 

assinalado às fls. 129/134, intimando-se a parte devedora nos termos da 

decisão de fls. 125/126.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1653 Nr: 112-79.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Teodomiro Alves de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Arnor Serafim Junior - OAB:79.797/OAB/SP, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da 

Silva Brito - OAB:171936/SP, Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 372, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111889 Nr: 3661-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Capistrano de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Borges de Oliveira 

- OAB:MT/6121

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 122 e, concedo o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Comunique o Juízo Deprecante da ocorrência.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112838 Nr: 4137-71.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG Transportes Ltda-ME, José Gaino, Odete 

Zaninete Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 90, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88880 Nr: 1210-40.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAOVdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS0, JdS, CCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 138, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 2403-95.2010.811.0005
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:13094-B, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, Vinicius Duarte 

Barnes - OAB:56242/RS

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da petição de fls. 

423/424, no prazo de 5 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43597 Nr: 261-21.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos 

Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, 

Verônica Wegermann - OAB:13229-B, Vinicius Duarte Barnes - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

 Transladam-se cópias da decisão de fls. 339/352 dos autos em apenso, a 

qual deu provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer a nulidade 

da execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Defiro os pedidos de fls. 164/165 e 166.

Expeça-se ofício para o CRI de 1° ofício desta Comarca, comunicando a 

nulidade da execução, devendo ser realizada a baixa na averbação da 

penhora e demais constrições que foram efetuadas nos presentes autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12174 Nr: 92-49.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Rogério Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Resino, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A, Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 582), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 1372-98.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madecenter Material de Contrução Ltda-ME, 

Sedenir Mori, Joise Guedes de Almeida

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1683 Nr: 503-34.1997.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Golin, Gilda Fátima Brun

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a inclusão na capa dos autos e 

no sistema Apolo o nomes dos novos procuradores do embargado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 3555-52.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Auto Finance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do 

requerente, e, de consequência, determino:a)REVISAR os juros 

remuneratórios do contrato, impedindo que ultrapasse o percentual de 

37,42% ao ano.b)EXCLUIR a cobrança de capitalização de 

juros.c)EXCLUIR a cobrança de comissão de permanência.d)REVISAR os 

juros moratórios do contrato, impedindo que ultrapasse o percentual de 

1% ao mês.e)REVISAR a multa moratória, impedindo que ultrapasse o 

percentual de 2% no referido contrato.f)DETERMINO a restituição do valor 

pago indevidamente, na forma simples.CONDENO o requerido ao 

pagamento das despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 

único, do art. 86 do NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão 

deverão ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30132 Nr: 1154-51.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - 

OAB:5.991/MT, Denise Fernandes Bergo - OAB:9675/MT, Elisabete 

Augusta de Oliveira - OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 197.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10748 Nr: 735-41.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Cypriani, Maria Francisca da Silva 

Ferreira, Ivandir de Souza Manrique

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aletéa Zanatta 

Cassiano Ourives - Defensora Pública Substituta - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 269 e, concedo o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23448 Nr: 1520-61.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA, AA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 3724-34.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com a retificação no Sistema Apolo e na Capa dos 

Autos, visto que o feito trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial e não Judicial, conforme retificado erroneamente.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4623 Nr: 127-82.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 197, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11671 Nr: 1642-16.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Antonio Danilo Trevisol 

Guerini, Sedilce Maria Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, 

Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 2135-12.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flauci Gonçalves Gomes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6.593, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109297 Nr: 2242-75.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108641 Nr: 1871-14.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 132.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111197 Nr: 3289-84.2016.811.0005

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosineide Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Àguas de Diamantino S/A

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

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

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

OAB:4705/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

art. 487, I, do NCPC.CONDENO a autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do NCPC.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37758 Nr: 2589-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA GORETE PEREIRA TEODORO DA 

SILVA, Cpf: 00610919954, Rg: 4.249.938-0, Filiação: José Pereira 

Sobrinho e Paulina Pereira da Silva, data de nascimento: 16/09/1965, 

brasileiro(a), natural de Centenário Sul-PR, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de Maria Gorete Pereira Teodoro da Silva, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, da penhora cujo termo 

encontra-se anexo ao autos as fls. 230/231, advertindo-a que a partir da 

decurso do prazo de edital comecá a fluir o prazo de 15 dias, para 

querendo apresentar impugnação. .

Resumo da Inicial: Lavrou-se auto de penhor e avaliação em 18 (dezoito) 

dias do mês de julho do ano de 2017 de 01 (Uma) Área de Terras com 

2.6371 hectares (dois hectares, sessenta e três ares e setenta e um 

centiares), sob nº 43 da Gleba Caju, denominada “Chácara Teodoro”, 

situada no perímetro urbano deste Município, Imóvel este devidamente 

registrado no RGI sob nº R.1/34.843 – 1º Serviço de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos desta Comarca, sendo avaliado em R$ 50.000,00 por 

Hectares no total R$. 131.855,00 (Cento e Trinta e Um Mil, Oitocentos e 

Cinqüenta e Cinco Reais). 01 – Um Barracão, construído em estrutura 

pré-moldada de alvenaria e paredes de tijolos, coberto com telhas tipo 

calha de fibrocimento, piso com parte em contra-piso e parte ainda em 

bruto, instalações elétricas e hidráulicas convencional, medindo 

aproximadamente 1.440,00 m², contendo 01 (uma) Fornalha, 01 (um) 

Secador de marca FARMI, com capacidade de 15.000t/h, com elevador, 01 

(uma) caixa de ensaque e 02 (duas) caixas de espera, Avaliado em R$. 

580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais). 01 – Um Silo, construído em 

estrutura metálica, com capacidade de armazenamento aproximadamente 

de 35.000 sacas de 60 KG, contendo termometria, motor, elevador e fitas 

de carga e descarga de cereais, Avaliado em R$. 460.000,00 

(Quatrocentos e Sessenta Mil Reais). 01 – Um Prédio (escritório) em 

alvenaria, com medida aproximada de 45,00 m², com balança rodoviária de 

marca Açores com capacidade de pesagem de 70.000 KG, avaliado por 

R$. 700,00 por M², Total R$. 31.500,00 (Trinta e Um Mil e Quinhentos 

Reais) 01 - Uma casa residencial em alvenaria, com medida aproximada de 

80,00 M², piso contra-piso, cobertura com telhas plan, sem forro e ainda 

inacabada, contendo, sala, cozinha, 02(dois) quartos, dispensa e 

banheiro, avaliado por R$. 700,00 por M², Total R$. 56.000,00. (Cinqüenta 

e Seis Mil Reais) 01 – Uma Casa Residencial, com medida aproximada de 

115,00 m², piso cerâmico, cobertura com telhas plan, toda forrada com 

madeira, contendo, sala, cozinha, 01 (uma) suíte, 01 (um) quarto, 

dispensa, banheiro e varanda, avaliado por R$. 700,00 por M², Total R$. 

80.500,00. (Oitenta Mil e Quinhentos Reais) 01 – Uma Caixa d’água e roda 

d’água, avaliada em R$. 8.000,00. (Oito Mil Reais). 01 – Uma Rampa para 

lavagem de veículos e alojamento, avaliado em R$. 10.000,00. (Dez Mil 

Reais). 01 – Um Chapéu de Palha (acomodações para 

descanso/churrasco/lazer, com piso contra piso, avaliado em R$. 

10.000,00. (Dez Mil Reais). 01 - Aproximadamente 620 metros lineares de 

cerca em madeira de lei e arame em torno de todo o imóvel, avaliado em 

R$. 5000,00. (Cinco Mil Reais). . . Total Geral da Avaliação - R$. 

1.372.855,00 (Um Milhão Trezentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e 

Cinqüenta e Cinco Reais). .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 299. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 16 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 1477-32.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Sualves.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Breves Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISEU BREVES PAULINO, Cpf: 

34620702153, Rg: 469.070, brasileiro(a), solteiro(a), fotógrafo. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 587,46 (Quinhentos e oitenta e sete reais e 

quarenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 15 de agosto de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 916-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 237, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 318-78.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcio Geovani Criveletto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 172 e, concedo o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18533 Nr: 1603-14.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O, Ricardo Basso - 

OAB:12.739

 Ante o exposto, faculto à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o instrumento procuratório para suprir tal irregularidade 

como prevê o art. 76 CPC, visto que sua condução por advogado sem 

instrumento de mandato acarreta a extinção do processo.Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5167 Nr: 535-73.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 229, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 3388-30.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreno Luiz Cocco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 172 e, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 437-68.2008.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria Scandaroli Conci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luiz Conci, Nildo Conci, Espólio de 

José dos Reis, Aurea Aparecida Branchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Souza Ponce - OAB:9.202, 

Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 148.

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e volte-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32674 Nr: 984-45.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

As normas de direito processual, dado o caráter de ordem pública, 

possuem aplicação imediata, e o Processo de Conhecimento, disciplinado 

no Novo CPC, inciso IV, do artigo 921, adverte que, no prazo de 15 dias, 

se o exequente não requerer a adjudicação do bem levado a hasta pública 

e esta restar infrutífera, nem indicar outros bens penhoráveis, suspende o 

processo executivo, ‘in verbis’:

“Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;(...)”.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 387.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso IV, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107667 Nr: 1464-08.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 

Hospital Albert Einstein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Obersteiner - 

OAB:2658

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 
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débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38049 Nr: 2876-52.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Teodoro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36477 Nr: 1343-58.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Ferreira, Espolio de Vicente Ferreira 

Neto, Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT Transportes Ltda., Nobre Seguradora do 

Brasil Ltda, IRB - Brasil Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ceciliana Maria Fantinato 

Vieira - OAB:8464MT, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943 MT, 

Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE, Wilber Norio 

Ohara - OAB:8261/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 658), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 2216-58.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ezidio Borim Capeleto., Jodemar Capeleto, 

Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 265), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34072 Nr: 2306-03.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Teodoro da Silva, Aldorema Terezinha Viana 

Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Gouveia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 350), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2473 Nr: 89-36.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Teodomiro Alves de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 423), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29067 Nr: 444-31.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Eloi Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8140-B, Leonardo de Mattos - OAB:2.234 OAB/RO, Oleige 

Cassiano Sbabo - OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 280 e, concedo o prazo de 30 (quinze) dias.

Em nada requerido, no prazo concedido, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 936-23.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Eloi Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8140-B, Leonardo de Mattos - OAB:2.234 OAB/RO, Oleige 

Cassiano Sbabo - OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 
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OAB:5082/MT, Leal Tadeu de Queiroz - OAB:4.039

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar cumprido o acordo, 

quitada a dívida e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2596 Nr: 1-95.1997.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gomes da Silva, Frigo Araguaia, Casa de 

Carne Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Matos Guedes - 

OAB:001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Esmael Angelo de Oliveira - OAB:2454

 Vistos etc.

De início, inclua na capa dos autos e no Sistema Apolo o nome de todos os 

litigantes e seus respectivos advogados.

Defiro a cota ministerial de fls. 470/471.

 Intimem-se os herdeiros do Sr. Osmar Gomes, para manifestar-se em 05 

(cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 2435-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 148, extraía as informações do bem móvel penhorado, 

disponibilizadas pelo Detran via Renajud.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42649 Nr: 3428-80.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mezzo Fomento Mercantil Ltda, Rodrigo Cesar Menuzzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 Ante o exposto, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade de fls. 

1 4 3 / 1 4 7 . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

...............................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6143 Nr: 96-04.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 246/248.Sem prejuízo do 

exposto, intime-se via mandado o devedor (endereço fl. 244), da decisão 

de fls. 249/250, registrando que o devedor já foi intimado neste mesmo 

endereço (fl. 123).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...........

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91082 Nr: 3282-97.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Francisconi Setter

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

(fls. 88/88-V) causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida 

a parte contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6145 Nr: 98-71.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Ivan Perazza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Em virtude da renúncia do procurador da parte devedora, foi determinada 

a sua intimação tanto via edital, como via AR, contudo, certificou o 

meirinho que a parte devedora não mais reside no local no endereço 

informado nos autos (fls. 345).

Assim sendo, a intimação do devedor em constituir novo patrono é válida, 

uma vez que as informações de seu endereço foi por ele informado, 

conforme consta na procuração outorgada ao seu procurador e a 

decretação de sua revelia é medida que se impõe.

Em casos análogos eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – REVELIA – PROTESTO DE DUPLICATA 

– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – CITAÇÃO 

POSTAL DIRIGIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – 

INTIMAÇÕES REGULARES – APELO DESPROVIDO. 1. Válida a citação 

postal dirigida para o endereço constante dos autos, e declarado pelo 

próprio réu quando da outorga da procuração ao seu patrono. 2. Não há 

falar em ausência de intimação se a decisão constou da própria ordem de 

citação.” (TJ/MT - Ap 152063/2012, Des. João Ferreira Filho, Primeira 

Câmara de Direito Privado, J: 24/09/2013, P: 02/10/2013).

Ante o exposto, DECRETO a revelia da parte devedora, nos termos do 

inciso II, do § 1º, do art. 76, do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126973 Nr: 1651-45.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o aporte do pagamento da diligência na data de ontem, redesigno a 

audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 14:00 horas.

Comunique o Juízo Deprecante.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92210 Nr: 705-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Luiz Carlos Gaino, Josileiza 

de Souza Sampaio

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Cuiabá-MT, 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1576-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo os patronos da devedora da r. decisão de fls.126/127 a seguir 

transcrita:Vistos etc.Pendente de análise os pedidos de fls. 69, pleiteando 

a parte autora a conversão da ação de execução de entrega de coisa por 

quantia certa, bem como os embargos de declaração de fls. 72/77, 

afirmando haver omissão na “contradição”, em virtude de ter indeferido o 

pedido de conversão antes da proceder a busca e apreensão do bem, 

objeto da presente demanda.Réplica do requerido (fls. 89/94), alegando 

inépcia da inicial, excesso de execução, inversão do ônus da prova, 

pugnando pela improcedência dos embargos.Tréplica da parte autora (fl. 

98/102).DECIDO.Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, NÃO se identificam, com as hipóteses elencadas no art. 

1.022 do CPC.Isso porque, “aplicar-se-ão à execução para entrega de 

coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.” 

(art. 813, CPC/2015), e o § 2º do art. 806, do mesmo ‘codex’, dispõe que: 

“do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca 

e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado.”Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES, mantendo 

incólume o despacho de fl. 70.Sem prejuízo do exposto, indefiro os 

pedidos da parte devedora, uma vez que tais pedidos não comportam na 

fase em que o feito se encontra.Intime-se a parte devedora para dar 

andamento ao feito, visando a busca a apreensão do produto. Restando 

infrutífera a busca, junte aos autos a planilha do débito com memória de 

cálculo com base no valor da soja indicado pelo Instituto Mato-Grossense 

de Economia Agropecuária, bem como no site da Aprojosa – Associação 

dos Produtores de Soja de Mato Grosso, e outro órgãos idôneos, além de 

eventual multa e custas processuais.Após, conclusos para deliberações e 

procedimentos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 2848-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Antonio Moura Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado de intimação, 

devendo retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – 

GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na 

localidade:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94549 Nr: 2149-83.2014.811.0005

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ely Rodrigues de Souza, Selma 

Patrocinio de Souza, Elys Cristina de Souza, Camila Cristina de Souza, 

Graciely Cristina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana - 

OAB:8014-*MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 60/71, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102861 Nr: 2893-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi, Aladia Silveira Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrossensal Agropecuária e Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine F.F.Peron - 

OAB:OAB/MT 10.101, Andrea Pinto Biancardini - OAB:OAB/MT 5.009, 

Bruna Elisa Peron - OAB:OAB/MT 14604, Otacílio Peron - 

OAB:3.684-A

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 27/09/2018, ÀS 14:00 HORAS, LOCAL : TENDO 

COMO LOCAL DE PARTIDA E ENCONTRO COM AS PARTES E 

ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÁTRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

DIAMANTINO, SITO À AVENIDA MIGUEL ABIB, SNª, JARDIM ELDORADO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33849 Nr: 2108-63.2007.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda (sucessora da 

denominação Oliveira & Jost), Delvisson Geraldo de Araújo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Berco de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, Rodrigo Nogara 

de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2108-63.2007.811.0005 código 33849

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda (sucessora da 

denominação Oliveira & Jost) e Delvisson Geraldo de Araújo Oliveira

PARTE RÉ: Osvaldo Berco de Resende – lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

2.378,60 (dois mil trezentos e oito reais e sessenta centavos). Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A autora é credora da 

importância de R$ 1.584,40, valor decorrente de relações comerciais 

mantidas com o requerido. A dívida é representada por duas notas fiscais 

referentes a compras de insumos agrícolas pelo requerido e não 

adimplidas, apesar das tentativas para recebimento amigável. O Valor 

atualizado até a data de 30/04/2004 equivale a R$ 2.378,60.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fl. 

116/117.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in albis" o prazo 

de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por 

edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca, 

para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser intimada 

para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, abra-se 

vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.Após, 

conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. Intimem-se e 

cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 22 de agosto de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33849 Nr: 2108-63.2007.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda (sucessora da 

denominação Oliveira & Jost), Delvisson Geraldo de Araújo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Berco de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, Rodrigo Nogara 

de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para no prazo de 5 dias, retire o edital de Citação expedido 

para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100025 Nr: 1475-71.2015.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado de intimação, 

devendo retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – 

GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na 

localidade: Novo Diamantino em Diamantino-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81353 Nr: 148-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 303), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2123 Nr: 59-06.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Macedo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Roberto Barbosa - 

OAB:76755/MG

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 605 e, concedo o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94037 Nr: 1915-04.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 93, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 597 Nr: 416-49.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4380 Nr: 84-19.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Schnneider Simm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88731 Nr: 1060-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Alves da Silva- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA ALVES DA SILVA- ME, CNPJ: 

09319322000172. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da executada acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação em fase de cumprimento 

de sentença para que no prazo de 15 dias, efetue o pagamento devido em 

execução no valor de R$10.096,54 (dez mil novecentos e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil. .

Despacho/Decisão: Vistos etc. De início, proceda-se com as devidas 

anotações, eis que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença e determinando as seguintes providências:Intime(m)-se a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);Faça-se constar na intimação supra que, não 

havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da 

condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e também 

verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), específicas 

desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do 

Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se 

ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. .

Advertência: Não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil; Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se 

ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas; Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. . .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 16 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92525 Nr: 933-87.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 01 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1907 Nr: 913-68.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Ramos, Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.
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Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44352 Nr: 1018-15.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B Conte, Felipe Batista Conte

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 659-60.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva Martins, Maria Neuza da Silva 

Martins

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade.Defiro o pedido 

do exequente e, desconstituo a penhora realizada via Bacenjud, referente 

os valores de R$ 225,26 (Caixa Econômica Federal) e de R$ 122,09 

(Banco do Brasil S/A). Intime-se a parte credora para informar seus dados 

bancários e pessoais.Aportando as informações, EXPEÇA-SE alvará 

judicial, em favor da devedora.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40606 Nr: 1411-71.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 349), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2993 Nr: 125-83.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Lourival Alves de Brito, 

Espólio de Ana Aparecida José de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da 

Silva Brito - OAB:171936/SP, Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 423/429, a advogada da parte devedora requer a 

dilação de prazo para manifestar-se dos autos, bem como sua habilitação 

dos autos.

Com efeito, o art. 233, dispõe acerca da perda do direito de se manifestar 

no processo, ‘in verbis’:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

No caso, a parte não comprovou nos autos nenhuma justa causa e ou 

evento alheio à sua vontade que não pode manifestar-se acerca do laudo 

pericial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo processual.

Proceda-se com a inclusão no nome da advogada na Capa dos Autos e no 

Sistema Apolo, conforme requerido em petitório de fls. 423/429.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte credora para juntar nos autos a 

planilha atualizada do débito.

Aportando a planilha, voltem-me conclusos, para análise dos pedidos da 

parte exequente,

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2990 Nr: 108-47.1994.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Lourival Alves de Brito, 

Espólio de Ana Aparecida José de Brito, Olvepar s/a - Industria e Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da 

Silva Brito - OAB:171936/SP, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 272/278, a advogada da parte devedora requer a 

dilação de prazo para manifestar-se dos autos, bem como sua habilitação 

dos autos.

Com efeito, o art. 233, dispõe acerca da perda do direito de se manifestar 

no processo, ‘in verbis’:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

No caso, a parte não comprovou nos autos nenhuma justa causa e ou 

evento alheio à sua vontade que não pode manifestar-se acerca do laudo 

pericial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo processual.

Proceda-se com a inclusão no nome da advogada na Capa dos Autos e no 

Sistema Apolo, conforme requerido em petitório de fls. 272/278.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se acerca do cumprimento do 
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despacho de mero expediente de fls. 270/271.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85751 Nr: 1238-42.2012.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes, Nelde Schunemann 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O postulado de fls. 155 noticia o falecimento da parte autora.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se o advogado para que informe aos autos, em (30) trinta dias, 

se há abertura de inventário com a consequente nomeação de 

inventariante, como também junte ao feito cópia da Certidão de Óbito e 

Certidão de Casamento para verificação do previsto no art. 1829 do 

CC/02;

 Em seguida, vistas as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.

 Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18963 Nr: 1838-78.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto, Bento Abelardo Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Garofolo Sperandio, Erney Martins 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Abelardo Lopes - 

OAB:10303/PR, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 282, concernente as 

custas processuais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 1972-03.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 700/703, bem 

como fique ciente da manifestação da União (fls. 704/731).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90101 Nr: 2434-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Mendes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de fls. 100 resta prejudicado, visto a baixa da restrição do 

veículo placa OBH 3161 já foi realizada, conforme informação do Detran 

juntado às fls. 96/97.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a inclusão dos procuradores, 

conforme requerido em petitório de fls. 101/104.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85517 Nr: 916-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel, Irio Desbessel, Edilene Artuso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Rodrigo 

Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Proceda-se à correção do valor da causa em R$ 1.000.000,00.

Certifique-se acerca do pagamento das custas processuais.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 1716-55.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Ferreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte autora e a inércia da parte devedora 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do 

imóvel penhorado.

Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro 

Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de Agricultura e 

Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON ARAUJO, 
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Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP.: 

78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, www.araujoleiloes.com.br, 

fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758, tomando as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5011 Nr: 104-78.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janari Lázaro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurides Coelho Portilho, Luiz Carlos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:5967 OAB/MT, José Maria 

Mariano - OAB:3539-A

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão de fl. 1003, eis que lançada erroneamente.

Intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5073 Nr: 595-51.1993.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurides Coelho Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:5967 OAB/MT

 Vistos etc.

Faculto ao advodado dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o instrumento procuratório para suprir tal irregularidade 

como prevê o art. 76 CPC, visto que sua condução por advogado sem 

instrumento de mandato acarreta a extinção do processo.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26673 Nr: 914-96.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudinei Espinola

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108706 Nr: 1902-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Sylvana Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13475 Nr: 1419-29.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Penhavel Marmos, Edith Pereira da 

Silva.

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 977-14.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Zilio, Nicanor Ambrosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:9.925-B

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.
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2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104459 Nr: 342-57.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMF, ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP 179.299, Danielle C. Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT

 Código n. 104459

DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 340, intime-se o(s) advogado(s) de ROBERTO DE 

ARAÚJO FOGAÇA para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço do 

Executado.

Às providências.

 Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100475 Nr: 1684-40.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Marciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 100475

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial de fls. 62/63.

Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

juntada da certidão de nascimento do suposto filho, bem como de outros 

elementos que comprovem os fatos narrados na exordial.

 No mais, remeta-se cópia integral dos presentes autos à Primeira 

Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca, conforme requerido.

Empós, volte-me os autos conclusos, a fim de instruir novas buscas 

perante o Registro Civil do possível local de nascimento da Requerente.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 676 Nr: 104-39.1996.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Santana Oliveira Leite, Fleck e 

Fonseca Ltda, Paulo Rodrigues Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandra Bastos Nunes - 

OAB:10178/MS

 Código n. 676

DESPACHO

Vistos etc.

Acolho o pedidode fl. 278/278-verso, no que tange a citação dos 

executados.

Citem-se os executados AGNALDO SANTANA OLIVEIRA FILHO, FLECK e 

FONSECA LTDA por edital, nos termos do artigo 256 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Às providências.

 Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90211 Nr: 2526-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Neves Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT

 Código n. 90211

Autos n. 2526-88.2013.811.0005

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Réu: DENIS NEVES MACIEL

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Nos termos do artigo 597 do CPP, recebo o recurso de apelação (fl.205).

 Tendo em vista que a partes já apresentaram razões e contrarrazões (fls. 

207/216 e 229/234), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, 

com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 15 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84980 Nr: 212-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Eder Neris Ambrozio, Cosmelino Soares 

de Oliveira, Jairo dos Santos Trajano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443/MT, Marcelo Felico Garcia - OAB:7297-MT, Wellington 

Pereira dos Santos - OAB:10994

 Código n. 84980

Autos n. 212-09.2012.811.0005

DESPACHO

Vistos etc.

 Acolho o pedido ministerial de fl. 1154, intime-se o acusado Cosmelino 

Soares de Oliveira por edital, nos termos do artigo 392 do Código de 

Processo Penal.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 15 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84732 Nr: 3977-22.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Serrano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 Código n. 84732

Autos n. 3977-22.2011.811.0005

DESPACHO

Vistos etc.

 Acolho o pedido ministerial de fl. 360, expeça-se Carta Precatória à 
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Comarca de Sorriso/MT objetivando a intimação do Acusado Fernando 

Serrano de Souza.

Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 15 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128039 Nr: 2074-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317, Leandro Parma Timidati - OAB:21318

 Código n. 128039

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

Às providências.

 Diamantino/MT, 21 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 2910-22.2011.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jucileide Matos Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barbosa de Araújo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO, 

Cpf: 53525264100, Rg: 876.348, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

lavrador, Telefone 99065477. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 407,41 (Quatrocentos e sete reais e quarenta e 

um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos do Provimento 

88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 15 de agosto de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 520-16.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela de Lima Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582, Thiago Brito da Cunha Maranhão - Procurador - 

OAB:1873226

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 293, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115243 Nr: 944-14.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones César Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 115243

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2018, em virtude de 

convocação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participarei do 

“Workshop Justiça Multiportas”, a ser realizado na Capital do Estado, 

resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 14 de novembro de 2018 às 

16h00.

 Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Diamantino /MT, 3 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 3809 Nr: 419-96.1998.811.0005

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio->Insolvência 

Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Jacinto Costa, Elias Nardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Diamantino-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Aquino Póvoas - 

OAB:/MT Nº5.819, Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo 

Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, 

Patrícia G. Nóbrega - OAB:6.211/MT, Patricia Gaspar Nóbrega - 

OAB:6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 419-96.1998.811.0005

Código n. 3809

DESPACHO

Vistos, etc.

A pedido verbal da advogada Patricia Gaspar Nobres, advogada 

constituída de parte Elias Nard, devolvo os autos à Secretaria Judicial para 

fins de carga.

Às providências.

Diamantino/MT, 22 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43589 Nr: 253-44.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do requerido, para 

que traga aos autos, no prazo de até 30 dias, informações sobre os 

débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 

contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas 

vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 

suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, sob pena 

de perda do direito de abatimento.

5ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 139 de 684



Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FIRMO OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000826-21.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FIRMO OLIVEIRA NETO 

REQUERIDO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita 

ao autor/embargante. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, busca a 

parte autora a reforma da r. sentença, argumentando em suma que houve 

erro ao determinar a incidência de juros do valor arbitrado a título de do 

dano moral. Pois bem. Em análise dos autos, verifico que a irresignação da 

parte autora merece respaldo. Isto porque, reconhecida a existência do 

dano moral, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora devem incidir desde 

a citação quando o litígio versar sobre responsabilidade contratual, como 

no caso dos autos. Assim, ACOLHO os embargos com o fito e inserir a 

seguinte redação no dispositivo da sentença atacada: Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do da citação, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Por fim, mantenho os demais termos da sentença na íntegra. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 28 de junho de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GREICE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido Greice querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-18.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY CAETANO PEREIRA (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010167-83.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

LUIZ EDIO AUGUSTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA HELENA ALVES BONFIM DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono da parte executada para manifestar 

sobre os cálculos ID 14627519

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-68.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSARA SPIGIORIN BELLON (EXECUTADO)

DARCI BELLON (EXECUTADO)

 

INTIMAR a procuradora do exequente para manifestar quanto Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013259-74.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMIL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAR a procurador da exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010355-76.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

APIO & AUGUSTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 61021 Nr: 802-89.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES - OAB:3675

 Considerando a manifestação do Procurador da Fazenda Pública Estadual 

juntada às fls. 139, impulsiono os autos para intimação da parte autora, 

por intermédio de seus advogados, para manifestarem a respeito no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147587 Nr: 3296-14.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Vistos, etc.

1. Intime-se a parte ré para que tome ciência quanto à conta poupança 

informada às fls. 503;

2. Defiro o levantamento dos valores depositados em conta judicial às fls. 

537, em favor do adolescente, os quais deverão ser transferidos para sua 

conta poupança;

3. Designo audiência de instrução e julgamento para o di22/08/2018_ às 

14h00min.;

4. Intimem-se as partes através de seus advogados, os quais deverão 

promover a intimação de suas testemunhas nos termos do art. 455, do 

COC.

 Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/ Carta Rogatória/Ofício, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 187700 Nr: 2826-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR SIDNEI APPELT, Adelar Koelzer Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140616 Nr: 10592-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO ME, 

ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMO o exequente para manifestar-se nos autos, no prazo legal, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71668 Nr: 3983-64.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPRESS SISTEMA DE HIGIENAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082, LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 

21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data o Advogado Alessandro S. Oliveira –OAB/GO 

34.082, fica INTIMADOS de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32825 Nr: 1063-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN FÉRTIL AGRO COMERCIAL LTDA, 

MATHEUS FABIANO BOTELHO, THOMAZ FERNANDO DE BASTOS, ANA 

MARIA DAS GRAÇAS VIVIAN BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 Certifico que nesta data o Advogado Elson Duques dos Santos- OAB/MT 

14.234, fica INTIMADO de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35961 Nr: 5538-92.2005.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAN FÉRTIL AGRO COMERCIAL LTDA, MATHEUS 

FABIANO BOTELHO, THOMAZ FERNANDO DE BASTOS, ANA MARIA DAS 

GRAÇAS VIVIAN BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 Certifico que nesta data o Advogado Elson Duques dos Santos- OAB/MT 

14.234, fica INTIMADO de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202491 Nr: 465-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE HAMULAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GERALDO TURATO, VILSON 

MIEZERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TOMÉ - OAB:PR/ 261142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do requerente para 

manifestarem-se acerca da Avaliação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 110755 Nr: 1089-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES RUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1089-47.2012.811.0037 (Código nº 110755)

Ação de Execução por Quantia Certa com Base em Título Extrajudicial

Exequente: Márcio Lúcio Barbosa

Executado: Elizeu Rodrigues Ruas

Vistos em correição permanente.

A parte exequente, frustradas as tentativas de localização de bens 

penhoráveis, postula pela penhora de 20% do subsídio da parte 

executada, mediante desconto em folha de pagamento.

Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são 

impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o.

A ressalva diz respeito à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, 

§ 3o.

A verba executada não se enquadra na exceção legal.

Portanto, inexistindo permissão legal, indefiro o requerimento de penhora 

sobre o salário da parte executada.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005605-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004885-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004622-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004619-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004608-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CLAUDEVAN ALVES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004575-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDITA DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SHIRLEY DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004119-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LINDINALVA MIRANDA CANTUARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004106-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004105-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SIQUEIRA DA COSTA MACHADO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005005-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguraora lider dos consorcios seguro dpvat (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004141-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUALIF JUNIO DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA ROCHA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 12119699, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE TOTTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 12183954, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002259-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 12953106, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000565-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON BRANDAO MARIANO (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000492-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL QUEDNAU MARCELINO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003843-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000060-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. V. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a fialidade de intimar a parte autor para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000594-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006263-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA PELLARIGO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

B P QUEIROZ - CANTINA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que as partes executadas não pagaram o débito e não 

ofereceram embargos, apesar de citadas. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004331-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BAU 04275364996 (EXECUTADO)

ALEXANDRE LUIZ BAU (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as certidões do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidões do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001066-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FONTANELLI (REQUERENTE)

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA - ME (EXECUTADO)

ADAILTON FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004330-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (RÉU)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000781-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO TOMITAM (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005803-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DELSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000627-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004389-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERENTE)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO ALVES PIMENTEL 02218586100 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003157-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficiall de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003743-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GABRIEL VICENTE DE PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial, bem como apresentarem memoriais, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003990-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOCI DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000413-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SORANCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001467-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. P. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002371-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)
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EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001398-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI SOARES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000559-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI FERNANDO FREO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003676-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não se manifestou nos 

autos, apesar de devidamente citada. Assim, nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com 

a finalidade de intimar a parte AUTORA para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001175-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004841-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LAZARO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004725-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE (ADVOGADO(A))

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BEATRIZ VIA (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004725-91.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

EXECUTADO: EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP, EUSEBIO VIA 

NETTO, ELIANE BEATRIZ VIA Visto, Trata-se de ação de Execução 

Hipotecária proposta por Gaplan Administradora de Consorcio Ltda contra 

Eusébio Via Netto e Cia Ltda - Epp, Eusébio Via Netto e Eliane Beatriz Via. 

Citem-se os executados para pagarem a dívida no valor de R$ 

1.943.085,57 (um milhão, novecentos e quarenta e três mil, oitenta e cinco 

reais e cinquenta e sete centavos), acrescida, devendo pagar as custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhes será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrados os executados, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art.830, do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita aos advogados dos 

executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fieis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Ficam os executados advertidos que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Outrossim, sem prejuízo ao acima 

exposto e considerando que de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta 

forma, em respeito à primazia da autocomposição, defere-se o pedido de 

p.97 e designa-se audiência de conciliação para o dia 06/09/2018, às 

15h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 
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observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia 

desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 13 de 

julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CHRISTIAN RIOS ROSSATTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004116-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARODIM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005644-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO NUNES DE CAMPOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001283-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004900-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LEANDRO APARECIDO DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000381-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GARCIA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de ID 12235781 , impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDNAMARA SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, bem como manifestar sobre a última petição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002219-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOUSE LEMES TOLEDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004612-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001523-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001498-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006119-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO(A))

SLOMP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI MESSIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004884-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CASTRO MOREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, bem como manifestar sobre a última petição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre os embargos de declaração de ID 13670674, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003047-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA BEDAS (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

processo, apesar de devidamente intimada, Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002277-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE SOUZA (EXECUTADO)

IURY DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005389-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. (ADVOGADO(A))

B. G. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. D. O. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001714-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001849-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO TONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004932-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARIA LEODINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001057-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO (EXEQUENTE)

PEDRO INACIO MENDONCA MODESTO (EXEQUENTE)

ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI (EXEQUENTE)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (EXEQUENTE)

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS (EXECUTADO)

APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES (EXECUTADO)

ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito, apesar de intimadas. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003890-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

GUSTAVO REZENDE MITNE (ADVOGADO(A))

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003890-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TAISSA MONIKE LAZZARI, 

VALMOR PAULO LAZZARI, KLEBER LAZZARI, KLEITON LAZZARI RÉU: 

MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA Vistos. 

Considerando haver divergências de valores a serem liberados, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 

23/08/2018, às 16h00min (ID 13689027). Não havendo acordo, após a 

audiência faça-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001387-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ROCHA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001495-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANI PAULA PEGO DE ASSIS (REQUERIDO)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001495-41.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GEANI PAULA PEGO DE ASSIS Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar ajuizado por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A contra GEANI PAULA PEGO DE ASSIS. Recebida a 

inicial, deferiu-se o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do 

bem (id. 12362991). O veículo foi apreendido, conforme certidão (id. 

1448744). Após, a parte requerida pugnou pelos benefícios de justiça 

gratuita e colacionou aos autos comprovante de pagamento do débito, no 

valor de R$ 11.894,74 (onze mil oitocentos e noventa e quatro reais e 

setenta e quatro centavos) (id. 14582022). Instado a se manifestar, o 

requerente em petição (id. 14842437), informou que concorda com o valor 

depositado em juízo, informando o número da conta corrente para 

levantamento do valor depositado. Ademais, pugnou pela intimação da 

parte requerida para efetuar o pagamento doas custas processuais e 

honorários advocatícios. O requerido pugnou pelo deferimento de justiça 

gratuita. É o breve relato. Decido. Verifica-se que, conforme as guias de 

depósito judicial apresentada (id 14582022), o requerido efetuou o 

pagamento integral do débito e pugnou pelo deferimento da justiça gratuita 

em relação as custas processuais e honorários advocatícios. Com relação 

à petição de Id. 14581979, considerando o documento apresentado no Id. 

14582022, defiro o pedido e concedo os benefícios da justiça gratuita em 

favor do requerido. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, no 

julgamento do REsp. n.º1.418.593/MS, na ação de busca e apreensão, a 

purga da mora ocorre somente com o depósito do valor integral da dívida 

(art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69), não sendo exigível o 

pagamento das custas e honorários advocatícios do devedor para a 

quitação do débito, quando este é beneficiário da justiça gratuita (TJ-MG - 

AI: 10000170369276001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 19/11/0017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/11/2017). . Ante o exposto, considerando o depósito 

judicial realizado e a concordância pelo requerido (id. 14842437), o que 

demonstra sua boa fé em adimplir o débito, defiro o pedido e determino a 

restituição do veículo apreendido. Expeça-se mandado de restituição, bem 

como alvará para levantamento do valor depositado. Após, intime-se o 

autor para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125673 Nr: 8240-30.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMAR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170533 Nr: 5489-65.2016.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Associação 

Beneditina da Providência (Colégio Mãe da Divina Providência) em face de 

Valtazar Dalla Corte, ambos qualificados nos autos.

À fls. 56/57, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até liquidação final da 

dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 56/57, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 15/10/2018, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido a conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144217 Nr: 1712-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:MT/ 12331, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73779 Nr: 6100-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIO FERREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA JURÍDICA SERCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Vistos.

Considerando a concordância do exequente com os pedidos formulados à 

fl. 210, defiro o pedido de liberação da restrição dos veículos indicados.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Sem prejuízo, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para que informe se o executado possui bens registrados em seu nome 

para satisfação do crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167495 Nr: 3926-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEODAR REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT/12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47244 Nr: 2676-80.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ANDERSON SOARES FERNANDES, 

JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Em relação ao pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema 

ANOREG (fls. 164/166), verifica-se que para a utilização deste sistema é 

necessário o recolhimento de custas e o exequente não é beneficiário da 

justiça gratuita. Ademais, considerando-se qualquer pessoa pode ter 

acesso ao referido sistema CEI – ANOREG, bastando apenas 

cadastrar-se, poderá este providenciar a busca solicitada sem a 

intervenção do judiciário.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 
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INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24102 Nr: 952-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130389 Nr: 3042-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIR GREGÓRIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CAMARGO SPANEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da sentença de fl. 90/92, que julgou procedente o processo, 

defiro o pedido de liberação da restrição dos veículos de fl. 82.

Após, remeta-se os autos ao arquivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110198 Nr: 531-75.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, intime-se a Defensoria Pública para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS, ADEMAR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, GUSTAVO GODOI RASSIA - OAB:OAB/MT 110.489, 

PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - OAB:OAB/RS 61.927

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar uma cópia do cartão ou de 

qualquer documento que ateste o númeto correto da conta bancária da 

credora Eunice Rosa dos Santos, pois segundo consta o documento de 

fls. 1.274, até o momento os valores permanecem pendentes de depósito 

em razão de insconsistência de dados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 8320-57.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONI ANTONIO FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, ANDREY HERGET - OAB:16575/PR, ANGELICA 

CITOLIN - OAB:69805/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537/PR, 

MARI SANDRA CANTON - OAB:60998/PR, PATRÍCIA SCHARLENE 

ARAÚJO TOFANELLI - OAB:54437

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 160 e CANCELO a audiência de conciliação 

designada.

 Intima-se a parte requerente para informar se possui provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma. Sem prejuízo, defiro 

o pedido de prova oral formulado pela parte requerida à fls.160.

 Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 24/10/2018 às 14:30h.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 782-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 151 de 684



 PARTE AUTORA: DANIEL MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:SP/206.339, HELLEN GODOY DA COSTA - OAB:OAB/MT 10.008, 

JULIANA FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 Vistos.

Primeiramente, intimo a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre a petição de fls. 253/259.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

analise dos demais pedidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65500 Nr: 5297-79.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO GROSSO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCRO FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, LKM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

NETTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126.504-OAB/SP, MARCELLUS AUGUSTO DADAM 

- OAB:6.111, Xandrus Teixeira Rizzo - OAB:23125

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46848 Nr: 2315-63.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 270, no prazo de legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5599 Nr: 775-92.1998.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSO DONDÉ POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS FERRARIM LTDA, DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 

8239-B, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448, 

JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:MT 11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 9271 Nr: 125-74.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 1839-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109402 Nr: 8613-32.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANZINI & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111880 Nr: 2331-41.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DE ALMEIDA SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CLAYTON 

BATISTELLA BOESE - OAB:MT 13.995, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116901 Nr: 7566-86.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167853 Nr: 4148-04.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON DA COSTA VIANA, DIOGO SOARES VIANA, 

GILSON SOARES VIANA, JOSÉ AMILTON SOARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177900 Nr: 9532-45.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29377 Nr: 1748-37.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAN FÉRTIL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO MACHADO 

OLIVEIRA DE BARCELLOS - OAB:79416/SP

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado ELSON 

DUQUES DOS SANTOS para fazer vista dos autos no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002258-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002258-42.2018.8.11.0037. AUTOR: ANTONIO PEREIRA LEMES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte 

requerida para manifestar-se sobre o pedido de desistência no ID nº 

13534213, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005851-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS TOMAZETTI (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

OSMAR BOSCHILIA (TESTEMUNHA)

GILVAN BORGES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005851-79.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VINICIOS TOMAZETTI 

REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL Vistos. Intimem-se as testemunhas GILVAN 

BORGES DOS SANTOS e OSMAR BOSCHILIA, qualificadas nos autos, 

para comparecer à audiência de inquirição, a ser realizada nesta 

Comarca, no dia 24/10/2018, às 13:30. Cumpra-se. Comunique-se à 

Comarca Deprecante, prestando as informações. Primavera do Leste/MT, 

21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005853-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

BERENICE NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005853-49.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BERENICE NUNES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por BERENICE NUNES DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 13/11/2018 às 13:50. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o 

pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

SUELEN CRISTINA VIANA CORA (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000412-24.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSE LUIZ DOS SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por JOSE LUIZ DOS SANTOS em desfavor de 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 4968290, foi determinada a intimação da parte requerente 

para emendar a inicial, tendo em vista que os documentos que instruem a 

exordial dizem respeito a terceira pessoa, Eder Silva Cláudio, inclusive o 

instrumento de mandato. No ID nº 9938452, certidão de que decorreu o 

prazo concedido sem manifestação. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte 

requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos 

exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra 

as determinações. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, inviabilizada a 

segura prestação jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja 

rejeitada a inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Custas 

pela parte requerente. Sem honorários, ante a ausência de citação. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 01 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000022-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANILDO IVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA LONGONI PFEIL (ADVOGADO(A))

ELISANGELA LEITE AGUIAR (ADVOGADO(A))

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

MIRELE MULLER (ADVOGADO(A))

JULIA CAROLINA LONGHI KOSCIUK FORTES (ADVOGADO(A))

MARIANA DE MEDEIROS FLORES NUNES (ADVOGADO(A))

TATIANE FLORES ISERHARDT (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000022-88.2016.8.11.0037. AUTOR: JOAO BOSCO DOS SANTOS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA ESPECIAL E DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO ajuizada por JOÃO BOSCO DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que desenvolveu atividades especiais 

(insalubres e perigosas/penosas) por um período, pugnando pela 

concessão de aposentadoria especial ou pela conversão do período 

especial em tempo comum, para que assim seja deferido o pedido de 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Devidamente 

citado, o requerido contestou a ação, pugnando pela improcedência da 

ação (ID nº 9503456). A parte autora apresentou réplica à contestação, 

postulando pela procedência do pedido inicial (ID nº 9809758). É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

APOSENTADORIA ESPECIAL ou de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminar lançada pela requerido, desse modo passo a apreciá-la. Alega a 

parte requerida, em sede preliminar, a ocorrência de litispendência, uma 

vez que se encontra tramitando, perante a Subseção Judiciária de 

Canoas/RS, o processo nº 5009066-12.2016.4.04.7112, em que o autor 

objetiva a concessão do mesmo benefício objeto dos autos em face do 

INSS. Compulsando os autos, verifico que no ID nº 13469350, foi juntado a 

sentença de extinção ante a desistência do autor naquele processo. 

Desse modo, resta afastada a questão preliminar. Passo a análise do 

mérito. Cinge-se a questão controvertida quanto ao reconhecimento do 

período trabalhado em atividades especiais para o recebimento do 

benefício de aposentadoria especial, bem como sobre a conversão de 

atividade especial com a somatória ao período de atividade comum para o 

recebimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em 

que pese a alegação do requerente de que possui o direito ao benefício de 

aposentadoria especial por ter trabalhado mais de 25 (vinte e cinco) anos 

em atividade especial, verifico que o autor efetuou o requerimento 
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administrativo apenas para o recebimento de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Deste modo, deixo de apreciar o pedido de aposentadoria 

especial, ante a falta do requerimento administrativo próprio para a 

concessão do referido benefício. A parte autora apresentou Perfil 

Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID nº 3673617 - Págs. 7/8) e laudo 

técnico da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (ID nº 

3673617 - Págs. 13/14), referente aos períodos de 18/10/1988 a 

31/01/1992, de 01/02/1992 a 13/02/1997 e de 29/01/1998 a 17/10/2012, 

nos quais resta comprovado o trabalho laborado em atividade especial 

exposto ao agente nocivo físico eletricidade de 18/10/1988 a 30/09/2007. 

O requerente pretende, ainda, que sejam reconhecidos os períodos de 

atividades especiais (insalubres e perigosas/penosas) em tempo comum, 

sendo que esta foi exercida na função de entregador de bebidas e aquela 

como frentista de posto de combustível. Insta consignar que a realização 

de laudo técnico é um dos requisitos determinantes para o reconhecimento 

das atividades de entregador de bebidas e de frentista como especial. 

Assim, infere-se que o autor deveria ter juntado ao processo laudo 

atestando a periculosidade ou insalubridade das atividades exercidas por 

ele, haja vista que não há possibilidade de reconhecimento da atividade 

especial com base em laudo técnico de outra pessoa. Quanto ao período 

laborado exposto a eletricidade, verifico que resta devidamente atendido 

os requisitos para o reconhecimento da atividade especial de 18/10/1988 a 

30/09/2007, visto que o requerente juntou aos autos laudo técnico e Perfil 

Profissiográfico Previdenciário – PPP. Neste sentido, veja-se a 

jurisprudência recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL 

DA ATIVIDADE LABORADA RECONHECIDA. ELETRICISTA. TENSÃO 

ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO 

INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. 

1. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob 

efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou 

perigosas. 2. A legislação aplicável para caracterização da natureza 

especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi 

efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a 

disciplina estabelecida pelos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, até 

05.03.1997 e, após, pelos Decretos nº 2.172/97 e nº 3.049/99. 3. Os 

Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não 

havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, 

verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer 

aquela mais favorável ao segurado. 4. A atividade desenvolvida até 

10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser 

considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser 

considerada até então, era suficiente para a caracterização da 

denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e 

DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova 

técnica. 5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos 

superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a 

ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 

decibéis. 6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio 

de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a 

exposição a tensão elétrica superior a 250 volts. 7. No caso dos autos, os 

períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa 

totalizam 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias (fls. 

41), tendo sido reconhecido como de natureza especial o período de 

13.10.1987 a 05.03.1997. Portanto, a controvérsia colocada nos autos 

engloba apenas o reconhecimento da natureza especial da atividade 

exercida no período de 06.03.1997 a 13.11.2012. Ocorre que, no período 

de 06.03.1997 a 13.11.2012, a parte autora, na atividade de eletricista, 

esteve exposta a tensão elétrica superior a 250 volts (fls. 26/28), devendo 

também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse 

período, conforme código 1.1.8 do Decreto nº 53.831/64. Anote-se que a 

10ª Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à 

conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por 

exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova 

técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio 

Nascimento, DE 05.04.2016). 8. Sendo assim, somados todos os períodos 

especiais, totaliza a parte autora 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 01 

(um) dia de tempo especial até a data do requerimento administrativo 

(D.E.R. 15.01.2014). 9. [...]. (TRF-3 - Ap: 00019163720144036183 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de 

Julgamento: 17/04/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:26/04/2018). Diante do pedido de aposentadoria por tempo 

de contribuição com a conversão do período laborado em atividade 

especial manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral está 

condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição se homem e de 30 

(trinta) anos se mulher, bem como de carência mínima de 180 meses de 

contribuição, nos termos do artigo 201, §7º, I, da Constituição Federal e do 

artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Para a concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição proporcional, deve-se observar o tempo mínimo de 

25 (vinte e cinco) anos, se mulher, ou 30 (trinta) anos, se homem com o 

pedágio imposto pelo Legislador na Emenda Constitucional nº 20 /98. 

Ainda, segundo a nova regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a 

necessidade de se calcular o número de pontos alcançados somando a 

idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O 

segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco 

pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 

observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. Assim, 

alcançados os pontos necessários, será possível ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem que 

ocorra a aplicação do fator previdenciário. Destarte, da análise dos autos, 

verifico que o autor cumpriu os requisitos necessários ao deferimento do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, visto 

que possui 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e, considerando o 

tempo trabalhado em atividade especial de 18/10/1988 a 30/09/2007 o que, 

após a conversão em tempo comum, resulta em 25 (vinte e cinco) anos e 

03 (três) meses somado ao tempo laborado em tempo comum, 09 (nove) 

anos e 05 (cinco) meses, efetuou o total de 34 (trinta e quatro) anos e 08 

(oito) meses de contribuição. Veja-se o seguinte julgado: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

PROPORCIONAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. 1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, 

hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos 

requisitos previstos nos artigos 52 e 53 ambos da Lei nº 8.213/91. A par 

do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o 

cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei nº 

8.213/91. 2. Logo, deve ser considerado como especial o período de 

20/10/1986 a 15/10/1999. 3. Os períodos registrados em CTPS são 

suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a 

tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 4. Desta forma, somando-se o 

período especial, ora reconhecido, acrescidos aos demais períodos 

incontroversos constantes na CTPS e no CNIS até o advento da EC nº 

20/98, perfazem aproximadamente 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses, 

conforme planilha anexa, preenchendo assim os requisitos legais para a 

concessão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, 

calculado nos termos do art. 29 da Lei 8.213/91, com redação anterior à 

Lei nº 9.876/99. 5. E, computando-se o período especial, acrescidos aos 

demais períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS até a data 

do requerimento administrativo, perfazem aproximadamente 34 (trinta e 

quatro) anos, 01 (um) mês, e 03 (três) dias, conforme planilha anexa, os 

quais são pertinentes ao tempo de serviço exigível nos artigos 52 e 53, 

ambos da Lei nº 8.213/91, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), 

previsto no artigo 9º da EC nº 20/98, para a aposentadoria proporcional 

por tempo de contribuição. O valor da renda mensal inicial do benefício 

deve ser fixado de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso II, da EC nº 

20/98. 6. Dessa forma, a parte autora poderá optar pelo benefício mais 

vantajoso, escolhendo entre o benefício computado até a data da Emenda 

Constitucional nº 20/98 (15/12/1998), ou, a aposentadoria por tempo de 

contribuição proporcional, posterior a EC 20/98, computado até a data da 

DER, ambas com data de início a partir do requerimento administrativo 

(26/08/2004), data em que o réu tomou conhecimento da pretensão. 7. 

Apelação do INSS improvida. Remessa oficial parcialmente provida. (TRF-3 

- ApReeNec: 00010922520074036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 30/07/2018, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2018). 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a conversão do 

período trabalhado em atividade especial (18/10/1988 a 30/09/2007), de 18 

(dezoito) anos e 11 (onze) meses, que multiplicado por 1,40, conforme 
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tabela de conversão, resulta em 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses 

de contribuição em tempo comum. Ademais, o requerente ainda comprova 

a atividade comum no período de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses, de 

acordo com o CNIS e sua CTPS, sendo que referido período deverá ser 

somado com as atividades especiais, para a implantação do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Dessa forma, 

atendidos os requisitos legais, verifico que assiste razão ao pedido da 

parte requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a converter os 

períodos de atividades exercidas em condições especiais para tempo de 

atividade comum (18/10/1988 a 30/09/2007), bem como que seja somado 

ao tempo de atividade comum, com a implantação do benefício de 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ao 

requerente JOÃO BOSCO DOS SANTOS, a partir da data do requerimento 

administrativo (19/02/2015 – ID 3673639 - Pág. 13), ressaltando que os 

juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas 

atrasadas devem observar as orientações do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à 

remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000022-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANILDO IVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA LONGONI PFEIL (ADVOGADO(A))

ELISANGELA LEITE AGUIAR (ADVOGADO(A))

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

MIRELE MULLER (ADVOGADO(A))

JULIA CAROLINA LONGHI KOSCIUK FORTES (ADVOGADO(A))

MARIANA DE MEDEIROS FLORES NUNES (ADVOGADO(A))

TATIANE FLORES ISERHARDT (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000022-88.2016.8.11.0037. AUTOR: JOAO BOSCO DOS SANTOS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA ESPECIAL E DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO ajuizada por JOÃO BOSCO DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que desenvolveu atividades especiais 

(insalubres e perigosas/penosas) por um período, pugnando pela 

concessão de aposentadoria especial ou pela conversão do período 

especial em tempo comum, para que assim seja deferido o pedido de 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Devidamente 

citado, o requerido contestou a ação, pugnando pela improcedência da 

ação (ID nº 9503456). A parte autora apresentou réplica à contestação, 

postulando pela procedência do pedido inicial (ID nº 9809758). É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

APOSENTADORIA ESPECIAL ou de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminar lançada pela requerido, desse modo passo a apreciá-la. Alega a 

parte requerida, em sede preliminar, a ocorrência de litispendência, uma 

vez que se encontra tramitando, perante a Subseção Judiciária de 

Canoas/RS, o processo nº 5009066-12.2016.4.04.7112, em que o autor 

objetiva a concessão do mesmo benefício objeto dos autos em face do 

INSS. Compulsando os autos, verifico que no ID nº 13469350, foi juntado a 

sentença de extinção ante a desistência do autor naquele processo. 

Desse modo, resta afastada a questão preliminar. Passo a análise do 

mérito. Cinge-se a questão controvertida quanto ao reconhecimento do 

período trabalhado em atividades especiais para o recebimento do 

benefício de aposentadoria especial, bem como sobre a conversão de 

atividade especial com a somatória ao período de atividade comum para o 

recebimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em 

que pese a alegação do requerente de que possui o direito ao benefício de 

aposentadoria especial por ter trabalhado mais de 25 (vinte e cinco) anos 

em atividade especial, verifico que o autor efetuou o requerimento 

administrativo apenas para o recebimento de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Deste modo, deixo de apreciar o pedido de aposentadoria 

especial, ante a falta do requerimento administrativo próprio para a 

concessão do referido benefício. A parte autora apresentou Perfil 

Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID nº 3673617 - Págs. 7/8) e laudo 

técnico da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (ID nº 

3673617 - Págs. 13/14), referente aos períodos de 18/10/1988 a 

31/01/1992, de 01/02/1992 a 13/02/1997 e de 29/01/1998 a 17/10/2012, 

nos quais resta comprovado o trabalho laborado em atividade especial 

exposto ao agente nocivo físico eletricidade de 18/10/1988 a 30/09/2007. 

O requerente pretende, ainda, que sejam reconhecidos os períodos de 

atividades especiais (insalubres e perigosas/penosas) em tempo comum, 

sendo que esta foi exercida na função de entregador de bebidas e aquela 

como frentista de posto de combustível. Insta consignar que a realização 

de laudo técnico é um dos requisitos determinantes para o reconhecimento 

das atividades de entregador de bebidas e de frentista como especial. 

Assim, infere-se que o autor deveria ter juntado ao processo laudo 

atestando a periculosidade ou insalubridade das atividades exercidas por 

ele, haja vista que não há possibilidade de reconhecimento da atividade 

especial com base em laudo técnico de outra pessoa. Quanto ao período 

laborado exposto a eletricidade, verifico que resta devidamente atendido 

os requisitos para o reconhecimento da atividade especial de 18/10/1988 a 

30/09/2007, visto que o requerente juntou aos autos laudo técnico e Perfil 

Profissiográfico Previdenciário – PPP. Neste sentido, veja-se a 

jurisprudência recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL 

DA ATIVIDADE LABORADA RECONHECIDA. ELETRICISTA. TENSÃO 

ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO 

INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. 

1. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob 

efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou 

perigosas. 2. A legislação aplicável para caracterização da natureza 

especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi 

efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a 

disciplina estabelecida pelos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, até 

05.03.1997 e, após, pelos Decretos nº 2.172/97 e nº 3.049/99. 3. Os 

Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não 

havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, 

verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer 

aquela mais favorável ao segurado. 4. A atividade desenvolvida até 

10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser 

considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser 

considerada até então, era suficiente para a caracterização da 

denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e 

DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova 

técnica. 5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos 

superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a 

ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 

decibéis. 6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio 

de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a 

exposição a tensão elétrica superior a 250 volts. 7. No caso dos autos, os 

períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa 

totalizam 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias (fls. 

41), tendo sido reconhecido como de natureza especial o período de 

13.10.1987 a 05.03.1997. Portanto, a controvérsia colocada nos autos 

engloba apenas o reconhecimento da natureza especial da atividade 

exercida no período de 06.03.1997 a 13.11.2012. Ocorre que, no período 

de 06.03.1997 a 13.11.2012, a parte autora, na atividade de eletricista, 

esteve exposta a tensão elétrica superior a 250 volts (fls. 26/28), devendo 
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também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse 

período, conforme código 1.1.8 do Decreto nº 53.831/64. Anote-se que a 

10ª Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à 

conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por 

exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova 

técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio 

Nascimento, DE 05.04.2016). 8. Sendo assim, somados todos os períodos 

especiais, totaliza a parte autora 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 01 

(um) dia de tempo especial até a data do requerimento administrativo 

(D.E.R. 15.01.2014). 9. [...]. (TRF-3 - Ap: 00019163720144036183 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de 

Julgamento: 17/04/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:26/04/2018). Diante do pedido de aposentadoria por tempo 

de contribuição com a conversão do período laborado em atividade 

especial manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral está 

condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição se homem e de 30 

(trinta) anos se mulher, bem como de carência mínima de 180 meses de 

contribuição, nos termos do artigo 201, §7º, I, da Constituição Federal e do 

artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Para a concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição proporcional, deve-se observar o tempo mínimo de 

25 (vinte e cinco) anos, se mulher, ou 30 (trinta) anos, se homem com o 

pedágio imposto pelo Legislador na Emenda Constitucional nº 20 /98. 

Ainda, segundo a nova regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a 

necessidade de se calcular o número de pontos alcançados somando a 

idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O 

segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco 

pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 

observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. Assim, 

alcançados os pontos necessários, será possível ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem que 

ocorra a aplicação do fator previdenciário. Destarte, da análise dos autos, 

verifico que o autor cumpriu os requisitos necessários ao deferimento do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, visto 

que possui 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e, considerando o 

tempo trabalhado em atividade especial de 18/10/1988 a 30/09/2007 o que, 

após a conversão em tempo comum, resulta em 25 (vinte e cinco) anos e 

03 (três) meses somado ao tempo laborado em tempo comum, 09 (nove) 

anos e 05 (cinco) meses, efetuou o total de 34 (trinta e quatro) anos e 08 

(oito) meses de contribuição. Veja-se o seguinte julgado: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

PROPORCIONAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. 1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, 

hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos 

requisitos previstos nos artigos 52 e 53 ambos da Lei nº 8.213/91. A par 

do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o 

cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei nº 

8.213/91. 2. Logo, deve ser considerado como especial o período de 

20/10/1986 a 15/10/1999. 3. Os períodos registrados em CTPS são 

suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a 

tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 4. Desta forma, somando-se o 

período especial, ora reconhecido, acrescidos aos demais períodos 

incontroversos constantes na CTPS e no CNIS até o advento da EC nº 

20/98, perfazem aproximadamente 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses, 

conforme planilha anexa, preenchendo assim os requisitos legais para a 

concessão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, 

calculado nos termos do art. 29 da Lei 8.213/91, com redação anterior à 

Lei nº 9.876/99. 5. E, computando-se o período especial, acrescidos aos 

demais períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS até a data 

do requerimento administrativo, perfazem aproximadamente 34 (trinta e 

quatro) anos, 01 (um) mês, e 03 (três) dias, conforme planilha anexa, os 

quais são pertinentes ao tempo de serviço exigível nos artigos 52 e 53, 

ambos da Lei nº 8.213/91, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), 

previsto no artigo 9º da EC nº 20/98, para a aposentadoria proporcional 

por tempo de contribuição. O valor da renda mensal inicial do benefício 

deve ser fixado de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso II, da EC nº 

20/98. 6. Dessa forma, a parte autora poderá optar pelo benefício mais 

vantajoso, escolhendo entre o benefício computado até a data da Emenda 

Constitucional nº 20/98 (15/12/1998), ou, a aposentadoria por tempo de 

contribuição proporcional, posterior a EC 20/98, computado até a data da 

DER, ambas com data de início a partir do requerimento administrativo 

(26/08/2004), data em que o réu tomou conhecimento da pretensão. 7. 

Apelação do INSS improvida. Remessa oficial parcialmente provida. (TRF-3 

- ApReeNec: 00010922520074036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 30/07/2018, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2018). 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a conversão do 

período trabalhado em atividade especial (18/10/1988 a 30/09/2007), de 18 

(dezoito) anos e 11 (onze) meses, que multiplicado por 1,40, conforme 

tabela de conversão, resulta em 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses 

de contribuição em tempo comum. Ademais, o requerente ainda comprova 

a atividade comum no período de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses, de 

acordo com o CNIS e sua CTPS, sendo que referido período deverá ser 

somado com as atividades especiais, para a implantação do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Dessa forma, 

atendidos os requisitos legais, verifico que assiste razão ao pedido da 

parte requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a converter os 

períodos de atividades exercidas em condições especiais para tempo de 

atividade comum (18/10/1988 a 30/09/2007), bem como que seja somado 

ao tempo de atividade comum, com a implantação do benefício de 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ao 

requerente JOÃO BOSCO DOS SANTOS, a partir da data do requerimento 

administrativo (19/02/2015 – ID 3673639 - Pág. 13), ressaltando que os 

juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas 

atrasadas devem observar as orientações do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à 

remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001234-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ANTONIO POSTAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001234-76.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,22 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003644-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

OSVALDO GAVIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003644-10.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,22 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1002174-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GRASSANO PEDALINO (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO (ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estaduais - MARCELO ALVES DE ALMEIDA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, dirigi-me ao 

endereço indicado sito av. São João n. 794 - centro e lá estando, não fora 

possível Notificar o Sr. Marcelo Alves de Almeida, em virtude de ser 

desconhecido naquela agencia de Tributos Estaduais, informou os 

funcionários João Bits e Neuza, dizendo que não sabe qualquer 

informação sobre o requerido. /MT, 31 de julho de 2018. DUAYR JESUS 

METELLO TAQUES Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35001100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004797-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Após a data do agendamento, requer a intimação da parte autora para fins 

de comprovação do requerimento administrativo.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000847-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MIGUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000847-32.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: CICERO MIGUEL DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que a avaliação constante 

no Id n. 14728690 afirma que o paciente CÍCERO MIGUEL DA SILVA não 

atinge a pontuação mínima da tabela ABEMID (Tabela de Avaliação de 

Complexidade Assistencial) para atendimento home care, o qual obteve 

apenas 04 (quatro) pontos. Destarte, considerando que a pontuação 

mínima exigida é de 08 (oito) pontos, SUSPENDO o tratamento na 

modalidade home care. Independentemente de constar ou não no pólo 

passivo da demanda, por se tratar de competência municipal, deve o 

Município fornecer ao paciente o tratamento médico necessário através da 

Equipe de Saúde da Família (ESF) da área de abrangência de seu domicílio, 

ou outra modalidade de equipe de atenção básica municipal, a fim de não 

deixar o requerente desamparado. Intime-se a Secretaria Municipal de 

Saúde para que dê continuidade ao tratamento do paciente, através da 

Rede Municipal de Saúde. Intime-se imediatamente a empresa 

QUALYCARE. Ademais, analisando os autos, verifico que está pendente 

de pagamento a nota fiscal nº 4166, referente aos serviços prestados no 

mês de julho de 2018. É o relatório. Fundamento e decido. Assim, 

determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 12.930,00 (doze mil 

novecentos e trinta reais), com observância da nota fiscal apresentada, 

conforme memorial descritivo: NOTA FISCAL VALOR PERÍODO ID Nº 4166 

R$ 12.930,00 01/07/2018 a 31/07/2018 14580983 TOTAL R$ 12.930,00 A 

transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação da nota fiscal (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). Cumpram-se 

as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115994 Nr: 6602-93.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a r. sentença de fls. 90/92 dos autos, trânsitou em julgado 

em 04/07/2018.

 Certifico ainda que em cumprimento a seção 33 da Central de 

Arrecadação e Arquivamento no artigo 611 da CNGC e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

Secretaria lançará o andamento de arquivamento com remessa à Central 

de Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123367 Nr: 5917-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº: 5917-52.2013.811.0037 (Código 123367)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARILDA RIBEIRO 

DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

às fls. 162/163, Alvarás de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 162/163.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 10172-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BLASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

(25.01.2016 – fl. 27), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Tendo em vista que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 60 (sessenta) dias.Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido 

no valor de 10% sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência 

Social.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista 

que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários 

mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil).Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122644 Nr: 5186-56.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDO OTAVIO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do ajuizamento da ação em 

30/07/2013 (fl. 05), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102714 Nr: 8730-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Processo nº: 8730-57.2010.811.0037 (Código 102714)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

LAURICELIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003213-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LAURICELIA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Defiro o pedido de 

ID 12120663. Designe-se nova data para audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Intime-se a parte requerida através de Oficial de 

Justiça e a parte autora através de seu advogado. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 8010778-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA ARANTES (DEPRECANTE)

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010778-37.2016.8.11.0037. DEPRECANTE: DAGMAR DA SILVA 

ARANTES DEPRECADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR Vistos, Defiro 

o pedido de Id 14807248 e concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada 

da matrícula atualizada do imóvel. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010726-46.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGO ALBRECHT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

CAPELARI JOALHEIROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DE PADUA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, procedi buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora, conforme 

extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o 

exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001798-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONNE RODRIGO STUCH TONELLO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ELIANE SILVA GALVAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010790-22.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGNTON ROSA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011753-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA FLORENTINO (EXEQUENTE)

TIAGO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001182-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA CONCEICAO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001522-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANUZA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004797-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004797-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IVANIA DE JESUS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 31/05/2018 (id. nº 13442836 ), ocasião em que o requerente 

registrou ciência através do ícone expedientes no dia 04/06/2018 e 

apresentou recurso em 08/06/2018 (id. nº 13555696 ), dentro do prazo 

legal. Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita, conforme (id nº 10212879) Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. O recebimento do recurso se 

dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, 

da Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Considerando o 

depósito voluntário do valor de R$ 3.031,84 (...) a título de pagamento pela 

parte reclamada, e em se tratando de valor incontroverso, defiro o pedido 

do credor e determino seja expedido de imediato o (s) alvará (s) ao credor 

e/ou seu advogado (a), (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Primavera do Leste/MT, 22 de 

Agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005109-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

MAGAZINE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005109-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAGAZINE COLCHOES E 

ESTOFADOS LTDA - ME REQUERIDO: A C I COMUNICACOES E SERVICOS 

LTDA - EPP Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Magazine Colchoes e Estofados LTDA – ME em 

face Prime Catálogos, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

12/12/2018, às 09:20 ficando a parte ciente de que o não comparecimento 

implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da 

data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena 

de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente assinou contrato de atualização de endereço com a 

requerida na data de 25/05/2017, para que constasse seu nome na lista 

telefônica gratuitamente. Afirma que a preposta da autora, por nome de 

Bianca Nespolo, assinou o contrato de renovação de endereço sem 

poderes especiais para tanto, visto que a mesma atuava no cargo de 

secretária. A autora aponta que no dia 02/06/2017, recebeu ligação do 

banco Santander e foi informada que seria negativada em relação à 

inadimplência do contrato pactuado com a requerida no valor de 

R$398,00(trezentos e noventa e oito reis). Relata que o valor do suposto 

contrato equivale à importância de R$4.776,00(quatro mil, setecentos e 

setenta e seis reais), parcelado em 12 vezes no valor de R$398,00(...). No 

entanto, a requerente afirma que o valor supracitado é desconhecido, pois 

a requerida apenas firmou a renovação de cadastro e não uma 

contratação. Aduz que solicitou o cancelamento do contrato com a 

requerida e foi informada que o contrato apenas seria cancelado 

condicionado ao pagamento da multa no valor de R$1.200,00(um mil e 

duzentos reais). A autora protocolou reclamação no Procon para tentar 

resolver a inconsistência administrativamente e não obtivera êxito, pois a 

requerida manteve inerte e seu nome foi incluso nos órgãos de restrição 
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ao crédito. Por fim, a autora pretende, através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde final desta ação. É Relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Reclamação 

Protocolado no Procon(id. n°14308666), Contrato da Prestação de 

Serviços (i. n°14308675) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter 

excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes os requisitos 

previstos no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, 

necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um dos efeitos 

da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito 

invocado e o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em que pesem os 

fundamentos da autora e analisando os documentos compreendidos nos 

autos sobre a existência de relação contratual entre as partes, consigno 

que a preposta do autor assinou o acordo entre a requerida à cargo de 

gerente, inclusive, registrou ciência das cláusulas contratuais no tocante a 

condição de pagamento. Cabe registrar que o contrato equivale a um 

acordo com a requerida, condicionado ao pagamento integral na 

importância de R$1.200,00(um mil e duzentos reais) ou o adimplemento em 

12 vezes na importância de R$398,00(...). Assim, presume-se a existência 

de vinculo anteriormente com a requerida que tenha dado origem ao 

débito, pois o acordo pactuado equivale a débitos anteriores. Por outro 

lado, considerando que o autor é pessoa jurídica de direito privado, o dano 

potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Assim, a tutela de urgência é medida que deve ser imposta. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

de urgência e DETERMINO que exclua o nome da parte requerente dos 

órgãos de restrição ao crédito, vinculado ao contrato n°55480, no valor de 

R$398,00(...), do órgão de restrição ao crédito (Serasa), condicionado ao 

deposito judicial no valor de R$398,00(trezentos e noventa e oito reais). 

Após o deposito judicial do valor supracitado, a providencia deverá ser 

tomada pela Secretaria Judiciária da 5º através do Sistema SerasaJud, 

servindo a presente como mandado/ofício/requisição. Primavera do 

Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011285-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ETELVINO PEREIRA (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUANTA - PREVIDENCIA UNICRED (REQUERIDO)

FILIPE GRESSLER CHAVES (ADVOGADO(A))

COOP. DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE 

DAS REGIOES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SP 

LTDA - UNICRED METROPOLITANA (REQUERIDO)

GUILHERME PEREIRA DE CORDIS DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011285-95.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARCUS ETELVINO PEREIRA 

REQUERIDO: QUANTA - PREVIDENCIA UNICRED, COOP. DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DAS REGIOES 

METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SP LTDA - 

UNICRED METROPOLITANA Vistos. Sentença lavrada nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/1995. Conforme se evidencia nos autos, houve o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que, não manifesta 

no processo desde outubro de 2016, quando, em sede de audiência de 

conciliação, o advogado do promovente pediu o prazo de 48 horas para 

juntar justificativa para a ausência do autor na audiência de conciliação e 

até o presente momento não o fez. Deste modo, resta patente a 

caracterização do instituto da contumácia, sendo imperiosa o seu 

reconhecimento. Segundo o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento 

pessoal é obrigatório (“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”). A jurisprudência é pacífica quanto à 

extinção do processo nestes casos: JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. DESÍDIA 

CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

DA AUTORA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. A ausência 

injustificada da parte autora à sessão de conciliação do Juizado Especial 

resulta na extinção do processo, a teor do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

2. A ausência de intimação da autora para audiência de conciliação não 

autoriza a anulação da sentença, quando está representada por 

advogado e comparece aos autos em data posterior à redesignação da 

audiência para informar o endereço dos réus, evidenciando ciência 

inequívoca do ato processual (ID 2847797). 3. RECURSO CONHECIDO e 

NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios. 4. A 

ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07048540820168070020 DF 0704854-08.2016.8.07.0020, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

À vista disso, diante da contumácia, necessário se faz a condenação da 

parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante determina 

ENUNCIADO 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, v.g.: 

ENUNCIADO 28 ? Havendo extinção do processo com vase no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e dê-se baixa 

nos autos. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SIDINEY PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000442-25.2018.8.11.0037 Reclamante: SIDINEY PEREIRA RAMOS 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Em contestação se defende a reclamada 
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alegando regularidade do apontamento do débito - existência de relação 

entre as partes – utilização dos serviços pelo autor; afirma que a parte 

autora habilitou a linha telefônica nº (66) 9-9926-7383, referente ao 

contrato de nº 0264966630, em 27.11.2015 e sendo extinta em 

29.09.2016, no pacote de serviços Controle, contudo, sem qualquer 

justificativa, a parte autora deixou de efetuar o pagamento das demais 

faturas, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 121,85, ao 

final requer pedido contraposto no valor da dívida e litigância de má-fé. É o 

breve relato. Decido. Diante do enunciado 90 do FONAJE não aceito o 

pedido de desistência formulado pela parte autora. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. O 

que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da 

parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de várias provas, comprovando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. A reclamada juntou 

prova robusta da contratação, inclusive áudio. Portanto, o conjunto 

probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica 

entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também 

da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto para determinar a reclamante a pagar R$ 121,85. O valor 

deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês 

desde o vencimento. Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, 

segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CARLOS WILLIAM SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000441-40.2018.8.11.0037 Reclamante: CARLOS WILLIAM SILVA 

GOMES Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de 

agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000887-43.2018.8.11.0037 Reclamante: PAULO CESAR RODRIGUES 

PEREIRA Reclamadas: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A e WMB 

COMERCIO ELETRONICO LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que em 

19/12/2016 efetuou a compra de uma TV LED Ultra 60 polegadas, marca 

LG, no valor de R$ 1719, 59 pelo sít io eletrônico: 

https://www.walmart.com.br, ocorre que, até o momento não recebeu a 

mercadoria, nem tampouco o estorno da quantia paga. Sustenta a 

reclamada WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA ilegitimidade passiva, que 

os boletos emitidos pelo Walmart.com, provém do Banco Bradesco e não 

do Banco do Brasil, necessária a realização de perícia técnica para avaliar 

o boleto e comprovante de depósito acostados pelo autor, não há como 

vislumbrar a responsabilização da ré pela não entrega de um produto, do 

qual sequer recebeu o pagamento, que não é possível que o autor tenha 

acessado um link suspeito, por meio de anúncios em redes sociais, sendo 

direcionado a um site clone criado por malfeitores com o fim de lesar as 

pessoas/consumidores. Se defende a requerida CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A alegando falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, 

que a parte autora afirma na inicial que não houve estorno dos valores, 

contudo não juntou aos autos as faturas do cartão de crédito a fim de 

demonstrar se houve ou não o estorno dos valores, ausência de conduta 

ilícita, culpa exclusiva do autor, inocorrência de danos materiais e morais, 

litigância de má-fé. É o breve relato. Das Preliminares. A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser afastada. O 

consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na 

cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de 

responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e 
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§ 1º do art. 25 do mesmo codex. Rejeito a preliminar de complexidade da 

causa, haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do 

problema, motivo pelo qual revela-se a competência do Juizado Especial, 

além disso, os autos contêm evidências materiais que serão tratadas na 

fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. 

Em que pese à arguição de carência da ação, falta de interesse de agir, 

razão não assiste a reclamada. Com efeito, há legitimidades das partes 

por serem titulares da relação jurídica de direito material. Há, por outro 

lado, interesse de agir, porquanto o reclamante não obteria a apreciação 

do seu pedido sem a referida demanda. Outrossim, há adequação por se 

tratar de procedimento correto para o questionamento de sua pretensão 

de direito material. Por fim, o pedido é possível por não ofender a moral 

nem os bons costumes. Dessa forma, rejeito a preliminar Decido. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O pedido 

de indenização tem como causa de pedir não somente a não entrega do 

produto, mas também a restituição não realizada do produto adquirido. As 

requeridas se defendem alegando entre várias matérias contestatórias, o 

argumento de que a parte autora foi vítima de fraude, portanto, sua culpa 

exclusiva no transtorno vivenciado. A alegação de fraude não serve para 

eximir a empresa ré da responsabilidade perante a parte autora, até 

porque as prestadoras de serviço têm o dever contratual de gerir com 

segurança os serviços prestados. Sendo as requeridas conhecedoras do 

risco inerente à atividade por ela praticada, não pode haver transferência 

de tal ônus à parte mais vulnerável, no caso a parte demandante. 

Igualmente descabido o requerimento de perícia no boleto juntado vez que 

tal procedimento não desoneraria a requerida, ademais, a parte 

demandante juntou comprovante de pagamento do título alegado 

fraudulento. A requerida WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA alega ser 

ilegítima para figurar na demanda uma vez que no comprovante de 

pagamento consta empresa diversa, contudo, foi através de sua loja 

virtual que a compra foi realizada (ou sua loja virtual fraudulenta), na 

mesma toada se mostra legitima para responder solidariamente a requerida 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A que consta como recebedora do 

valor no comprovante de pagamento, bem como confessa através de 

troca de correspondência eletrônica que foi encontrado o pagamento e 

inclusive se comprometeu a realizar o estorno, que não foi realizado. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” É patente que a cobrança indevida insistente foge 

dos parâmetros de mero aborrecimento e pode atingir a honra e o sossego 

do sujeito, como é o caso vivenciado nos autos pela parte autora. 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação 

do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. A 

reclamante comprovou os vícios na prestação de serviço, bem como a 

busca pela resolução do problema, que de forma persistente não foi 

resolvido, por sua vez, as requeridas se limitam a negar qualquer ilícito 

praticado. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não ficou demonstrado no 

caso em tela. O art. 18, §1º, do CDC estipula em trinta dias o prazo para 

que os fornecedores de produtos de consumo duráveis providenciem o 

saneamento pelos vícios apresentados ou devolução dos valores 

despendidos, o que não foi respeitado pelas reclamadas, motivo pelo qual 

deve a parte requerida ser condenada, não somente compelida a cumprir 

a lei que já era ciente anteriormente a esta demanda. Quanto aos danos 

morais, há a quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e 

insegurança no consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à 

mercê da boa vontade das reclamadas na resolução do problema. Julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, 

para o fim de: Condenar as reclamadas solidariamente a restituir o valor de 

1.719,59 pelo produto adquirido, de forma corrigida pelo índice INPC desde 

o desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês, estes desde a 

citação válida. Condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização de cunho moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O 

valor do ressarcimento deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido 

de juros de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento, considerando 

que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES LEOPOLDINA PINHEIRO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000314-05.2018.8.11.0037 Reclamante: MAIRDES LEOPOLDINA PINHEIRO 

Reclamada: BANCO ITAUCARD S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Em contestação se defende a reclamada 

sustentando a regularidade do apontamento negativo vez que parte autora 

manteve ativa sua relação com o réu, realizando pagamentos ao longo de 

4 anos, que no entanto, em 23/04/2017 a parte autora deixou de quitar sua 

fatura, acumulando o saldo devedor de R$ 1.969,81. Ao final requer a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e pedido contraposto. É 

o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada 

em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida e 

juntou várias faturas decorrentes da prestação de serviço. A manutenção 

de vículo jurídico por vários anos, com os correspondentes pagamentos, 

afasta a tese de inexistência de relação contratual ou fraude, afastando a 

pretensão de desconstituição do débito negativado. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, comprovando assim a relação comercial e débito entre 

os litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 
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487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto para determinar a reclamante a pagar R$ 1.969,81 (mil e 

novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) à parte 

reclamada. O valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de 

juros de 1% ao mês desde o vencimento. Quanto à litigância de má-fé por 

parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação 

abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000819-93.2018.8.11.0037 Reclamante: FABIO NUNES XAVIER 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Inicialmente a requerida esclarece que não 

aceita eventual pedido de desistência do feito formulado pela parte autora, 

se defende alegando ausência de juntada do comprovante de residência 

da parte autora, não juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito e ausência de culpa da 

empresa requerida – regularidade na contratação dos serviços, ao final 

requer a condenação da parte autora em litigância de má-fé. É o breve 

relato. Da Preliminar de Mérito. A respeito do pedido de extinção da lide 

diante da ausência do comprovante de residência da parte autora, ou 

comprovante de negativação retirado no órgão emissor, não verifico 

irregularidade que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou várias faturas decorrentes da prestação de 

serviço, inclusive constando pagamentos reiterados antes da 

inadimplência, além de CONTRATO ASSINADO e prova de que exigiu 

documento pessoal por ocasião da contratação, retendo inclusive uma 

cópia (documentos juntados). O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias provas, 

comprovando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de má-fé por parte da 

reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004586-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA HELENA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE EVALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA BEATRIZ STEVANATTO DINIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004586-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE EVALDO DE OLIVEIRA, 

VALERIA HELENA NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SARA BEATRIZ 

STEVANATTO DINIZ Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo(a) requerente (id. n°14851810), para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 

21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000816-41.2018.8.11.0037 Reclamante: NAIARA RAQUEL BORGES 

SCHUH Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Se defende a parte requerida alegando 

necessidade de perícia na assinatura da parte autora, ausência de juntada 

do comprovante de residência da parte autora, comprovação do contrato 

por meio de telas sistêmicas. É o breve relato. Da Preliminar de Mérito. A 

respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante 

de residência da parte autora, ou comprovante de negativação retirado no 

órgão emissor, não verifico irregularidade que possa impedir o julgamento 

do mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Rejeito a 

preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou várias faturas decorrentes da prestação de 

serviço. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, comprovando assim a 

relação comercial e débito entre os litigantes. As telas de sistema não são 

imprestáveis, como quer fazer crer a parte reclamante. Esse controle 

eletrônico é a forma homologada pela agência reguladora ANATEL pela 

Resolução 477/2007, artigo 10, incisos VI e XXII. Também a contratação 

por meio de atendimento remoto (Resolução 632/2014, artigo 51, § 1º) não 

é uma forma defesa em lei, tendo respaldo no Código Civil, em seus artigos 

107, c.c. 104 e 225. O próprio consumidor se beneficia das modalidades 

desburocratizadas de contratação. Assim, as telas demonstram a 

evidência da contratação e controle de mantenção desse contrato. No 

caso, as telas de evidência denotam a contratação, pela parte reclamante, 

do plano controle Pós sob o número 66 9953-5670, bem como que houve 

pelo menos dois pagamentos, das faturas de nov e dez/2014, conforme 

tela juntada nas folhas 14 da contestação, situação que não se coaduna 

com a hipótese de fraude. Nessa modalidade, é comum o consumidor 

adquirir um chip pré-pago e migrar, posteriormente, para o plano controle 

Pós. A parte reclamante, por sua vez, não impugnou eficazmente as 

informações das telas de evidência, se limitando a negar a contratação. 

Aliás, já na inicial começa justificando que a negativação discutida nestes 

autos é a mais antiga, no intuito de afastar a aplicação da Súmula 385 do 

STJ e não colocar por terra seu pretenso direito a indenização. Realmente, 

é a mais antiga a ser disponibilizada. Contudo, não é a dívida mais antiga 

inadimplida. Embora posterior, outro fornecedor a negativou por dívida 

preexistente a esta, no valor de R$ 1.080,00, valor que a reclamante não 

nega que deve, mesmo porque não mantém qualquer demanda neste Juízo 

para desconstituí-la. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Transitada em julgado, arquive-se. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000816-41.2018.8.11.0037 Reclamante: NAIARA RAQUEL BORGES 

SCHUH Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Se defende a parte requerida alegando 

necessidade de perícia na assinatura da parte autora, ausência de juntada 

do comprovante de residência da parte autora, comprovação do contrato 

por meio de telas sistêmicas. É o breve relato. Da Preliminar de Mérito. A 

respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante 

de residência da parte autora, ou comprovante de negativação retirado no 

órgão emissor, não verifico irregularidade que possa impedir o julgamento 

do mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Rejeito a 

preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou várias faturas decorrentes da prestação de 

serviço. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, comprovando assim a 

relação comercial e débito entre os litigantes. As telas de sistema não são 

imprestáveis, como quer fazer crer a parte reclamante. Esse controle 

eletrônico é a forma homologada pela agência reguladora ANATEL pela 

Resolução 477/2007, artigo 10, incisos VI e XXII. Também a contratação 

por meio de atendimento remoto (Resolução 632/2014, artigo 51, § 1º) não 

é uma forma defesa em lei, tendo respaldo no Código Civil, em seus artigos 

107, c.c. 104 e 225. O próprio consumidor se beneficia das modalidades 

desburocratizadas de contratação. Assim, as telas demonstram a 

evidência da contratação e controle de mantenção desse contrato. No 

caso, as telas de evidência denotam a contratação, pela parte reclamante, 

do plano controle Pós sob o número 66 9953-5670, bem como que houve 

pelo menos dois pagamentos, das faturas de nov e dez/2014, conforme 

tela juntada nas folhas 14 da contestação, situação que não se coaduna 

com a hipótese de fraude. Nessa modalidade, é comum o consumidor 

adquirir um chip pré-pago e migrar, posteriormente, para o plano controle 

Pós. A parte reclamante, por sua vez, não impugnou eficazmente as 

informações das telas de evidência, se limitando a negar a contratação. 

Aliás, já na inicial começa justificando que a negativação discutida nestes 

autos é a mais antiga, no intuito de afastar a aplicação da Súmula 385 do 

STJ e não colocar por terra seu pretenso direito a indenização. Realmente, 

é a mais antiga a ser disponibilizada. Contudo, não é a dívida mais antiga 

inadimplida. Embora posterior, outro fornecedor a negativou por dívida 

preexistente a esta, no valor de R$ 1.080,00, valor que a reclamante não 

nega que deve, mesmo porque não mantém qualquer demanda neste Juízo 
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para desconstituí-la. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Transitada em julgado, arquive-se. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000225-79.2018.8.11.0037 Reclamante: MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Se defende a parte requerida alegando 

ausência de culpa da empresa requerida – regularidade na contratação 

dos serviços, ausência de danos morais, flagrante má-fé do autor. É o 

breve relato. Decido. A reclamada não trouxe evidências da contratação, 

ônus que lhe cabia. Apresentou telas de sistema COMPLETAMENTE 

ILEGIVEIS, indecifráveis. Juntou faturas que contém endereço do suposto 

consumidor diferente do que ela própria menciona em sua contestação. 

Ou seja, não sabe sequer qual é o endereço da reclamante. Nas faturas 

indica como endereço R. Angelo Ravanelo, 331, Bairro Cristo Rei e Bairro 

São José (dois bairros distintos, o que prova que não tomou a mínima 

precaução na contratação). Já na contestação afirma que detectou em 

seus registros a contratação e indica como endereço da reclamante, 

constante de seu sistema, como sendo Rua Arco Iris, c. 107, esquina, 

Bairro Cristo Rei. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide não 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e a 

regularidade do débito e da inscrição ora discutida. Negativação é ato 

gravoso, de forma que quem o faz chama para si a responsabilidade e a 

obrigação de demonstrar, não somente a contratação, mas a inadimplência 

e sua origem, o que não fez a reclamada. Ademais, vejo que a reclamante 

tem uma única negativação a macular sua credibilidade, qual seja, a 

perpetrada pela reclamada, não se caracterizando devedora contumaz. 

Posto isso, julgo procedente o pedido nos termos do artigo 487, I, do CPC 

para: a) declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 

210,44 junto ao SCPC com disponibilidade em 23.02.2017, determinando à 

reclamada que exclua a negativação, obrigação sujeita a cumprimento de 

sentença. b) condenar a reclamada em indenização por danos morais em 

favor da reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para 

a presente data, estando já atualizado. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 22 de agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SILVIA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000212-80.2018.8.11.0037 Reclamante: SILVIA SILVA DE JESUS 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Inicialmente, a requerida esclarece que não 

aceita eventual pedido de desistência do feito formulado pela autora e se 

defende alegando preliminar de ausência de interesse de agir – da 

inexistência de lide entre as partes, não juntada do comprovante original 

da negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, que em 

todo o período o serviço de telefonia móvel foi prestado de forma regular e 

continua, que o serviço contratado foi devidamente prestado e usufruído 

não havendo qualquer falha ou intermitência que pudesse justificar a 

presente reclamação, alega ao fim flagrante má-fé da parte autora. É o 

breve relato. Das Preliminares de Mérito. A respeito do pedido de extinção 

da lide diante da ausência do comprovante de residência da parte autora, 

ou comprovante de negativação retirado no órgão emissor, não verifico 

irregularidade que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou várias faturas decorrentes da prestação de 

serviços inadimplidos. ALÉM DAS FATURAS, JUNTOU AINDA A 

RECLAMADA CONTRATO ASSINADO PELA RECLAMANTE (ID. 13405662), 

COM DATA DE CONTRATAÇÃO EM 30.01.2014 (COMPATÍVEL COM O 

INÍCIO DA EMISSÃO DE FATURAS, QUE FORAM PAGAS POR QUASE UM 

ANO ANTES DO INADIMPLEMENTO) E TOMOU AINDA A RECLAMADA A 

PRECAUÇÃO DE RECOLHER O DOCUMENTO PESSOAL DA 

RECLAMANTE/CONSUMIDORA, JUNTANDO A CÓPIA COM ANOTAÇÕES 

EM SUA DEFESA (ID. 13405662). O que se depreende do caso em tela é 

que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias provas, 

comprovando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 
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conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de má-fé por parte da 

reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 22 de agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que 

a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. Condeno, ainda, a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor de 11 salários mínimos. Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005584-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005584-44.2017.8.11.0037 Reclamante: NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA 

Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

pleiteando a necessidade de realização de exame de Ressonância 

Nuclear Magnética do joelho esquerdo. Liminar deferida. Contesta o Estado 

de Mato Grosso alegando que não pode desrespeitar as leis 

orçamentárias, sob pena de ilegalidade, que a saúde deve ser concedida 

por meio de políticas públicas, na forma como fora previsto na constituição 

da república, um direito social, não havendo espaço para pleitos 

individuais que afogam o poder judiciário. Alega em sua defesa o 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE que o exame de ressonância 

magnética no joelho esquerdo é um procedimento de alto custo e é de 

competência estadual, ilegitimidade passiva do município de Primavera do 

Leste, que o tratamento vindicado não consta na lista de tratamento a ser 

fornecido pelo município (baixa complexidade), necessidade de 

reconsideração da decisão no tocante bloqueio de verbas fazenda pública 

municipal. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 
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para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante exame de 

ressonância magnética e tratamentos correlatos que se fizerem 

necessários em razão do diagnóstico, consignando-se que inexiste nos 

autos informação acerca do cumprimento ou descumprimento da liminar 

deferida ab initio. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 22 de agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ZULEIDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005578-37.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIA ZULEIDE PINHEIRO DA 

SILVA Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

pleiteando a necessidade de realização de exame de ressonância 

magnética do ombro. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso 

alegando que não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de 

ilegalidade, que a saúde deve ser concedida por meio de políticas 

públicas, na forma como fora previsto na constituição da república, um 

direito social, não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o 

poder judiciário. Alega em sua defesa o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE que o exame de ressonância magnética é um procedimento de alto 

custo e é de competência estadual, ilegitimidade passiva do município de 

Primavera do Leste, que o tratamento vindicado não consta na lista de 

tratamento a ser fornecido pelo município (baixa complexidade), 

necessidade de reconsideração da decisão no tocante bloqueio de verbas 

fazenda pública municipal. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 
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sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante exame de 

ressonância magnética e tratamentos correlatos que se fizerem 

necessários em razão do diagnóstico, consignando-se que inexiste nos 

autos informação acerca do cumprimento ou descumprimento da liminar 

deferida ab initio. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 22 de agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005587-96.2017.8.11.0037 Reclamante: EDIVANIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e 

ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação 

de fazer com pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO 

MATO GROSSO, pleiteando a necessidade de realização de cirurgia de 

capsulotomia a Yag laser no olho esquerdo. Liminar deferida. Contesta o 

Estado de Mato Grosso alegando que não pode desrespeitar as leis 

orçamentárias, sob pena de ilegalidade, que a saúde deve ser concedida 

por meio de políticas públicas, na forma como fora previsto na constituição 

da república, um direito social, não havendo espaço para pleitos 

individuais que afogam o poder judiciário. Alega em sua defesa o 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE que a cirurgia é um procedimento de 

alto custo e é de competência estadual, ilegitimidade passiva do município 

de Primavera do Leste, que o tratamento vindicado não consta na lista de 

tratamento a ser fornecido pelo município (baixa complexidade), 

necessidade de reconsideração da decisão no tocante bloqueio de verbas 

fazenda pública municipal. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 
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saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os 

reclamados solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante 

cirurgia de capsulotomia a Yag laser no olho esquerdo e tratamentos 

correlatos que se fizerem necessários, consignando-se que inexiste nos 

autos informação acerca do cumprimento ou descumprimento da liminar 

deferida ab initio. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 22 de agosto de 2.108. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de agosto de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TIAGO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011802-37.2015.8.11.0037 Reclamante: ELIETE TAVARES DA SILVA 

Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

pleiteando a necessidade de realização de exames de Ressonância 

Magnética Nuclear e Tomografia, ambos no joelho esquerdo, bem como 

consulta com médico especialista em joelho. Liminar deferida. Contesta o 

Estado de Mato Grosso alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, impugnação de valores: utilização da tabela sus como parâmetro. 

Alega em sua defesa o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE aduz 

AUSÊNCIA DE NEGATIVA AOS EXAMES SOLICITADOS, que a penhoras 

sejam realizadas na Conta do Estado de Mato Grosso, requer o 

reconhecimento da responsabilidade solidária. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 
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humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante exames de 

Ressonância Magnética Nuclear e Tomografia, ambos no joelho esquerdo, 

bem como consulta com médico especialista em joelho, além dos 

tratamentos correlatos que se fizerem necessários em razão do 

diagnóstico, consignando-se que a liminar foi cumprida conforme foi 

informado nos autos, não havendo pedidos ulteriores. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de 

agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 22 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006403-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006403-78.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE CARLOS DA SILVA 

Reclamadas: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que verificou 

que seu nome estava incluído no cadastro dos inadimplentes 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida sustentando 

ausência de requerimento administrativo, ausência de incidência de danos 

morais e impossibilidade de que seja invertido o ônus da prova. É o breve 

relato. Da Preliminar de Mérito. Em que pese a preliminar arguida, o nosso 

sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 

independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada. 

Decido. A parte reclamante refutou o apontamento negativo inserido em 

seu CPF, por sua vez a parte reclamada não se eximiu da ilegalidade 

noticiada. A parte requerida não anexou aos autos qualquer documento 

idôneo que respaldasse o apontamento negativo. O extrato juntado como 

prova da negativação se mostra suficientemente hábil para provar a real 

existência do apontamento, uma vez que a requerida não demonstra que 

seu conteúdo é equivocado. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos.” A simples negativação indevida enseja dano moral e 

direito a indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque, 

neste caso, é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão 

ofendido. Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, 

nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na 

prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados. Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 

da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível a dívida discutida e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, considerando que o valor do dano foi 

aferido/projetado para a presente data, estando já atualizado. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de 

agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 22 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NOGUEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006415-92.2017.8.11.0037 Reclamante: TATIANE NOGUEIRA 

FERNANDES Reclamada: OI S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória. É o breve relato. 

Decido. Analisando os documentos anexados na petição inicial, verifico 

que o extrato de negativação juntado nos autos que ao tempo da 

propositura da presente ação a parte promovente possuía outras 

negativações nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando o extrato de 

negativações (apesar da afirmação preliminar na petição inicial) podemos 

verificar que existe registro negativo (PEFIN) inserido no CPF da 

reclamante pela empresa NOVO MUNDO anterior ao discutido na presente 

demanda. CONFORME SE CONFERE DO EXTRATO DO ID. 11254982, na 

segunda parte do extrato, sob a nomenclatura "Detalhe", consta TRÊS 

NEGATIVAÇÕES POR FORNECEDORES DIFERENTES, na segunte ordem, 

quais sejam: 1. Novo Mundo (Móveis) negativou em 23.02.2013, no valor 

de R$ 89,54; 2. OI negativou em 04.07.2013, no valor de R$ 949,68; 3. 

Bradesco negativou em 21.04.2017, no valor de 337,83. Como se vê, 

diferente do que afirma a parte reclamante, uma negativação é anterior e 

outra é posterior à discutida na presente demanda, TORNANDO 

IRREFUTÁVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ, visto que ambas são 

legítimas, não tendo sido objeto de demanda e nem foram contestadas. 

Sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", posto 

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do 

fato. Entretanto, restando comprovado que há anotação preexistente do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser 

indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – 

APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ 

– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de serviço deve 

ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de 

danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. 

Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua 

pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao 

prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força 

do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 3. A 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda (obrigação 

sujeita a cumprimento de sentença), com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil; Deixo de condenar a reclamada em 

danos morais pelos motivos expostos acima; Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Primavera do Leste - 

MT, 22 de agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 22 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PINHEIRO ROCHA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000007-51.2018.8.11.0037 Reclamante: ROBERTO CARLOS PINHEIRO 

ROCHA Reclamadas: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 
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desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que verificou 

que seu nome estava incluído no cadastro dos inadimplentes 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida sustentando deixou 

de acostar aos autos o extrato oficial do SPC ou SERASA, prescrição, 

legitimidade do débito, ausência de danos morais. É o breve relato. Das 

Preliminares de Mérito. A respeito do pedido de extinção da lide diante da 

ausência do extrato retirado diretamente nos órgãos de proteção ao 

crédito, com efeito, a requerida não evidenciou que as informações 

trazidas no documento se mostram equivocadas. O art. 27 do CDC prevê 

que é de cinco anos o prazo prescricional para a ação de reparação de 

danos, em razão de fato do produto ou do serviço. Afasto o pedido de 

prescrição. Decido. A parte reclamante refutou o apontamento negativo 

inserido em seu CPF, por sua vez a parte reclamada não se eximiu da 

ilegalidade noticiada. A parte requerida não anexou aos autos qualquer 

documento idôneo que respaldasse o apontamento negativo. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” A simples 

negativação indevida enseja dano moral e direito a indenização, 

independentemente de qualquer outra prova, porque, neste caso, é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão ofendido. 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação 

do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível a dívida discutida e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, considerando que o valor do dano foi 

aferido/projetado para a presente data, estando já atualizado. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de 

agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 22 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208760 Nr: 3598-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARCOLINO, Jean Marcos da Costa 

Miranda, ROBSON CUSTÓDIO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 Certifico que deixei de expedir intimação da testemunha Elis Cristina 

Rodrigues Miranda dos Santos, por não localizar seu endereço nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181704 Nr: 11370-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ROMAN, CINTIA CRISTINA CAPATO, 

WILLIAN DIBB DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/OAB-MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647, 

VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - OAB:17173/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado da acusada 

Cintia Cristina para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do 

artigo 396, do Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 22 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67406 Nr: 7135-57.2009.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 22 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203978 Nr: 1275-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SERAFIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Autos código 203978

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 24/08/2018 às 16:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA BATISTA BORIN (EXECUTADO)

JOSE ADAUTO FAZOLLI (EXECUTADO)

RODIL MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

1000550-45.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001794-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

1001794-77.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS DE MATO 

GROSSO DO SUL (AUTOR(A))

REGIS JORGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL (RÉU)

ABEL CRIVELARO JUNIOR (RÉU)

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (RÉU)

 

1000405-86.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003666-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RECH (AUTOR(A))

ANA JULIA BOFF NEUMANN (ADVOGADO(A))

MAICON RECH (AUTOR(A))

DAIANA RECH BORTONCELLO (AUTOR(A))

GLACIR LURDES RECH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

 

1003666-30.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000306-87.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA 53735994172 (EXECUTADO)

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1004790-14.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para apresentar planilha de 

atualização do débito. 22 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003178-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEISLEY CRISTINA GREFF (AUTOR(A))

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

1003178-07.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 22 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004888-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. G. (ADVOGADO(A))

R. D. L. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. A. D. C. (EXECUTADO)

D. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1004888-96.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81221 Nr: 294-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 Autos n. 294-66.2011.811.0040 – Código Apolo: 81221.

 Vistos etc.

DEFIRO a produção de prova testemunhal, conforme requerido pela parte 

autora à fl. 334.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de Outubro de 2018, às 16h00min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48049 Nr: 4973-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSE DE FREITAS, JORGE ANTONIO BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 Autos nº 4973-17.2008.811.0040 (Cod. 48049)

Vistos etc.

Ante a comunicação acostada à fl. 347, OFICIE-SE a Vara do Trabalho 

desta Comarca de Sorriso/MT solicitando informações acerca da hasta 

pública do imóvel penhorado nos autos da ação trabalhista de nº 

0000144-86.2012.5.23.0066.

Sem prejuízo, caso o bem ainda não tenha sido levado a leilão, DEFIRO o 

requerimento formulado pelo leiloeiro à fl. 346.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso, 20 de agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Autos nº 433-13.2014.811.0040 (Cod. 107900)

Vistos etc.

Tendo em vista que o laudo de avaliação foi realizado no ano de 2014 (fls. 

52-55), PROCEDA-SE NOVA AVALIAÇÃO do bem penhorado, bem como a 

atualização da dívida, manifestando-se as partes em 05 dias sobre o 

laudo, subentendendo o silêncio como concordância tácita.

Ademais, DEFIRO o requerimento formulado pelo leiloeiro à fl. 214.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso, 20 de agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 1018-56.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN, VJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B

 Autos n. 1018-56.2000.811.0040 – Código Apolo: 9118.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pela 

exequente (fl. 268), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86344 Nr: 5774-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GARBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:46.256, FERNANDA TAGLIARI - OAB:50.097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP 211.648

 Autos nº 5774-25.2011.811.0040 (Cod. 86344)

Vistos etc.

Tendo em vista que a atualização do débito configura encargo do 

exequente, DETERMINO sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

remanescente, nos termos do art. 524, do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso, 20 de agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136310 Nr: 8642-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT

 Autos n. 8642-34.2015.811.0040 – Código: 136310.

Sentença Extintiva
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 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme comprovante de 

depósito (fl. 106), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação da quantia depositada, devendo ainda a Secretaria da Vara 

observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 2886-54.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE SOUZA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos n. 2886-54.2009.811.0040 – Código: 52422.

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação de fl. 115, INTIME-SE a parte autora para que 

CUMPRA integralmente a determinação de fl. 114, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de não homologação da avença.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119613 Nr: 10167-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11.258, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10167-85.2014.811.0040 Código: 119613

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação do requerido.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100536 Nr: 3301-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER & CIA LTDA - ME (B.L.M)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 Autos n. 3301-95.2013.811.0040 – Código: 100536.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão, conforme requerido às fls. 134.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações 

pertinentes.

 DECORRIDO o prazo de suspensão, INTIME-SE o credor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31313 Nr: 503-11.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, ELLEN CAROLINA 

DA SILVA - OAB:157861, JOÃO BATISTA DE SILVA PEREIRA - 

OAB:92113, PRISCILA TÉLIO - OAB:SP-175859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 Autos nº 503-11.2006.811.0040 – Código: 31313.

Exequente: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

Executado: ADRIANO MATTANA

 Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA em desfavor de ADRIANO MATTANA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, através do petitório de fls. 222-225, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação da avença e a extinção do feito.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores e, estando as partes 

devidamente representadas, HOMOLOGO, o acordo firmado entre as 

partes SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e ADRIANO 

MATTANA, constante às fls. 222-225, que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 Declaro PUBLICADA com a entrega dos autos na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123610 Nr: 1598-61.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, LANDER PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1598-61.2015.811.0040 – Código: 123610.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão, conforme requerido às fls. 83-84.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações 

pertinentes.

 DECORRIDO o prazo de suspensão, INTIME-SE o credor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 5151-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AV-CALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSB-Q

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA 

- OAB:8936/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:MT-8948

 Autos n. 5151-68.2005.811.0040 – Código: 30732.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 272, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30324 Nr: 4729-93.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, SILVIA MELONI DE OLIVEIRA - OAB:139423/SP, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:MT-8948, VAGNER POLO - 

OAB:97277/SP

 Autos n. 4729-93.2005.811.0040 – Código: 30324.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 272, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113031 Nr: 4793-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA 

LTDA - ME, MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4793-88.2014.811.0040 – Código: 113031.

Exequente: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT

Executado: INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA LTDA ME E 

MARCIO MAZIERO POZZOBON

 Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por COOPERATIVA 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT 

em desfavor de INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA LTDA ME E 

MARCIO MAZIERO POZZOBON, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Entre um ato e outro, através do petitório de fls. 84-90, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação da avença e a extinção do feito.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores e, estando as partes 

devidamente representadas, HOMOLOGO, o acordo firmado entre as 

partes COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO 

SICREDI CELEIRO DO MT, INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA 

LTDA ME e MARCIO MAZIERO POZZOBON, constante às fls. 84-90, que 

passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos 

e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 Declaro PUBLICADA com a entrega dos autos na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86694 Nr: 6159-70.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALD-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.De proêmio, destaca-se que resta superada a 

questão relativa a autorização judicial para outorga da escritura, visto que 

houve a rescisão do contrato de compra e venda.No mais, urge registrar 

que a inventariante cumpriu as exigências legais, apresentando as 

certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem 

como o comprovante de recolhimento do ITCD, além do que procedeu a 

partilha, observando-se o direito da herdeira menor.Logo, estando 

preenchidos os requisitos legais e ante o parecer favorável do MPE, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, a 

partilha apresentada às fls. 180/189, retificada pela petição de fls. 

204/211, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.EXPEÇA-SE o 

competente formal de partilha.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à DPE.Após, nada 

mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Sorriso/MT, 06 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 7925-85.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) 

S/A, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos n° 7826.52.2015.811.0040 (Cod. 157759)

 Vistos etc.

 Intime-se o Administrador Judicial e, após, o MPE para querendo 

manifestarem-se no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 2455-59.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar requerendo o que entender de 

direito, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de AVALIAÇÃO, acessando o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003594-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

JUSSARA DE LURDES CAUMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI STORCK (INVENTARIADO)

 

CERTIFICO e dou fé que os autos encontram-se paralisados aguardando a 

apresentação das primeiras declarações, tendo em vista que o 

inventariante assinou o Termo de Compromisso na data de 15/12/2017. 

Desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

requerente, através de seu advogado, para requerer o que entender de 

direito. Sorriso, 22 de agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

- Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005754-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARACI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS Dados do processo: 

Processo: 1005754-07.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 33.124,03; Tipo: 

Cível; Espécie: ARROLAMENTO COMUM (30)/[Inventário e Partilha] Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGNALDO JOSE DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: MARIA MARACI DA SILVA NOTIFICANDO(S): 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de pedido de ARROLAMENTO COMUM NA MODALIDADE DE 

ADJUDICAÇÃO, proposto por AGNALDO JOSÉ DA SILVA, RG nº 

2067452-0 (SESP/SP), inscrito no CPF sob o nº 027.053.931-02, residente 

e domiciliado na Rua 19 de Junho, casa 11, Quadra 28, Bairro Mario Raiter, 

Sorriso/MT, dos bens deixados por MARIA MARACI DA SILVA, brasileira, 

solteira, residente e domiciliada na cidade de Sorriso/MT, portadora do RG 

nº 2319826-5 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 041.818.571-90, a qual 
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faleceu em 13 de setembro de 2017, em Sorriso. O requerente se constitui 

como único herdeiro e há somente um bem imóvel a inventariar, o qual é o 

seguinte bem: - 01 (Um) imóvel residencial no valor de R$ 33.124,03 (trinta 

e três mil cento e vinte e quatro reais e três centavos) financiado através 

do programa minha casa minha vida ainda não quitado, cópia do 

documento anexo. Por fim, dentre os pedidos requer: A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita; A abertura do competente Inventário, na 

forma de Arrolamento Comum, consoante o artigo 659 do CPC, nomeando 

AGNALDO JOSE DA SILVA, único herdeiro, como inventariante, a fim de 

representar o espólio em Juízo, bem como ser incumbido dos demais atos 

a serem realizados, dado o caráter personalíssimo da função, bem como 

das responsabilidades a ela inerentes; e a adjudicação em favor do 

herdeiro os bens deixados pela de cujus, expedindo-se o competente 

formal para ulterior transferência do imóvel junto ao CRI competente. 

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Devidamente aditada a inicial, 

PROCESSE-SE o Inventário. NOMEIO inventariante Agnaldo José da Silva, 

que deverá prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e 

fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC). 

Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, inclusive a Fazenda 

Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com prazo de 40 (quarenta) 

dias, todos os demais. Concluídas as citações, as partes terão vista dos 

autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627 do CPC). Defiro, 

por hora, os benefícios da justiça gratuita. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Michelle Toscano de Brito Marques, Analista Judiciária, digitei. Sorriso - MT 

, 22 de agosto de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001159-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. M. J. (ADVOGADO(A))

M. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA CRISTIAN SCHNEIDER OAB - 047.467.469-07 (REPRESENTANTE)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 22 de agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

A. C. L. D. S. (AUTOR(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 09/10/2018 às 09h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83401 Nr: 2416-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA AGROCIÊNCIA INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ROBUSTI VON ATZINGEN 

PINTO - OAB:284825/SP, DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO - 

OAB:201919/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de intimação, conforme 

determinação de fls.83.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 1295-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas e custas, bem como guia de Diligência no sítio da Internet do 

TJPR, comprovando o pagamento nos autos, a fim de que seja expedida e 

enviada Carta Precatória para comarca de Cascavel, ou manifeste caso 

fará por conta a distribuição.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 2672-24.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89260 Nr: 846-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERCI PIANTA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14676/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FABIANO 

BELLÃO GIMENEZ, para devolução dos autos nº 846-94.2012.811.0040, 

Protocolo 89260, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61123 Nr: 4416-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Código Apolo nº: 61123

Vistos, etc.

Ante a manifestação de cumprimento voluntário da obrigação (fl. 141-144), 

INTIME-SE a parte credora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130015 Nr: 5365-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, EHSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 130015

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111673 Nr: 3674-92.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA JUNIOR & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABDALLA JUNIOR & CIA LTDA - ME, 

CNPJ: 01360777000120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PORPOSTA POR 

ITAÚ UNIBANCO S/A EM FACE DE ABDALLA JUNIOR & CIA LTDA - ME 

(AUTO ELÉTRICA ABDALLA), TENDO EM VISTA QUE A AUTORA ALEGA 

TER CONCEDIDO LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE AO 

REQUERIDO, NO ENTANTO, ESTE NÃO CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES, 

EFETUANDO TRANSAÇÕES QUE EXTRAPOLARAM O LIMITE DE CRÉDITO, 

MOTIVO QUELEVOU O AUTRO BUSCAR VIA JUDICIAL PARA COBRANÇA.

Despacho/Decisão: Código nº. 111673Vistos, etc.Tendo em vista a não 

localização do requerido no endereço informado via Bacenjud (fls. 76/78), 

CUMPRA-SE a decisão de fl. 77, a fim de proceder a citação mediante 

edital.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 21 de agosto de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 5755-53.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PIACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 Intimação do advogado do autor para fornecer os dados bancarios do 

autor para liberação de valores ou juntar procuração concedendo poderes 

para dar e receber quitação/valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81797 Nr: 652-31.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, IVANDRÉ GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA MORO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, da decisão de fls.179 sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação das partes, 

apesar de devidamente intimadas via DJE n° 10279 de 21/06/2018, razão 

pela qual intimo a parte requerida para manifestação.

Graciela Alves Pereira

Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95383 Nr: 7231-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, AMGDM, LGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, MARCELO DOMINGOS MANSOUR - 

OAB:PROMOTOR, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEUSEANA ALMEIDA DOS 

REIS - OAB:OAB/MA 6657

 Processo nº: 7231-58.2012.811.0040

Código Apolo nº: 95383

Vistos, etc.

De inicio, determino que a Secretaria Judicial proceda a reorganização das 

paginas de acordo com a ordem cronológica dos atos realizados, em 

especial a decisão proferida às fls. 94/95.

Em seguida regularize o cadastro dos patronos das partes junto ao 

sistema a Apolo, bem como na capa dos autos, a fim de perfectibilizar as 

intimações deste feito.

Oficie-se o Município de Sorriso/MT para que informe se ainda disponibiliza 

a realização do exame de DNA gratuitamente, conforme informado à fl. 

104.

Caso positivo, designe nova data de coleta de material genético, com 

prazo de antecedência mínimo de 30 (trinta) dias.

Destaco que a ausência injustificada requerido no local designado para a 

realização do exame de DNA ensejará a presunção paternidade com 

relação a autora.

Na hipótese de impossibilidade do município realizar novos exames, 

deverá a Gestora Judicial entrar em contato com a Secretaria Estadual de 
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Saúde ou outro setor especializado a fim de verificar a possibilidade de 

realização do exame de DNA a expensas do Estado, considerando o 

Termo de Cooperação Técnica nº 03/2017 firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Saúde, 

oportunidade em que deverá ser certificado e caso positivo designada 

data para realização do exame nos termos acima.

 Frustradas as diligências acima, certifique-se acerca da existência de 

laboratórios conveniados com o TJMT que ofereçam preços reduzidos, 

uma vez que último convênio datou de 2014 (Dyagem laboratório) sendo 

possível que o convenio tenha sido expirado. Oportunamente, havendo 

convênio vigente, intimem-se as partes a cerca da possibilidade de fazer o 

exame a custo reduzido, sendo que o material genético poderá vir a ser 

colhido por serventuário da Justiça credenciado e lotado na Diretoria do 

Fórum, na intimação poderão as partes dizer sobre o prosseguimento o ou 

não da produção de prova de material genético, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Realizado o exame ou manifestado o desinteresse na prova por exame 

genético, abra-se vista ao Ministério Público.

 Após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se as partes desta decisão, via DJe, na pessoa de seus 

advogados.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001392-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MAIS VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - ME (AUTOR(A))

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000418-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE OLIVEIRA QUEROZ EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 23 de NOVEMBRO de 2018, às 08 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018 DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005875-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA (AUTOR(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 23 de NOVEMBRO de 2018, às 15 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005875-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA (AUTOR(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001165-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista 

que as guias recolhidas no id 13180385, não pertence a esta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002426-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. (ADVOGADO(A))

A. L. F. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. H. L. F. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001191-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (RÉU)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 23 de NOVEMBRO de 2018, às 13 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 
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Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001025-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIUTON CEZAR VOIEVODA (EXECUTADO)

LUIZ HENRIQUE OCZKOVSKI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das custas 

(preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo 

deprecado via malote digita, a ser expedida para a Comarca de 

Marcelândia.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001624-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. Y. (ADVOGADO(A))

L. C. (ADVOGADO(A))

G. A. S. (AUTOR(A))

G. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE ADRIANA DE ALMEIDA OAB - 009.259.531-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, RETRO JUNTADA, DEVENDO 

REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17914 Nr: 2147-91.2003.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIEL MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5033, IREVALDO GUTIERREZ 

GIMENES - OAB:5.033, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - 

OAB:3.490, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3665-A

 Vistos.

1- Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

promovido por ALAN VAGNER SCHMIDEL.

2- Comunique-se o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16780 Nr: 885-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5033, IREVALDO GUTIERREZ 

GIMENES - OAB:5.033, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - 

OAB:3.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 Vistos.

Intime-se os representantes legais da empresa para que, no prazo de 90 

(noventa) dias, apresentem balanço especial, ofereçam as cotas dos 

demais sócios ou promovam à liquidação destas, depositando-se o valor 

apurado em juízo, tudo na forma do art. 861 do NCPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 2871-22.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEIMANN, SILVIA GALLON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Vistos.

1) Considerando a inexistência de conexão entre os feitos apensados 

(Códigos 43988 e 45936), por ostentarem títulos executivos diversos, 

determino o desapensamento dos processos, mediante anotações no 

Sistema Apolo.

2) Após, voltem conclusos para deliberação quanto aos pedidos de fls. 

213/218.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43988 Nr: 778-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEIMANN, SILVIA GALLON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Vistos.

1) Diante do acórdão de fls. 176/179, proceda a liberação dos valores 

bloqueados em favor da parte executada. Expeça-se alvará.

2) Intime-se a parte exequente para que promova o regular andamento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98968 Nr: 1566-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL, AS, EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206.438, 

LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODOLPHO VANNUCCI - 

OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a parte executada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique o paradeiro do veículo descrito às fls. 418, sob pena de ato 

atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, V, do NCPC, com 

aplicação da multa correspondente. Positiva a diligência, expeça-se o 

necessário para penhora e avaliação.

2) No mais, diante da inércia da parte executada, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores bloqueados (R$ 2.435,70) em favor da parte 

exequente.

3) Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para penhora e avaliação dos 

bens imóveis descritos na petição de fls. 355/392, intimando-se os 

executados no ato da constrição. Cumpra-se o disposto no art. 845, §2°, 

do NCPC, lavrando-se termo nos autos.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116287 Nr: 7317-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SPESSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FLORENCIO DE CASTILHO 

- OAB:15640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662

 Vistos.

Remetam-se os autos para a central de arrecadação e arquivamento, na 

forma do Provimento 12/2017 da CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4573 Nr: 115-55.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA VOGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Vistos.

1) Previamente à análise do pedido de fraude à execução, determino a 

intimação do atual proprietário da serraria (Sr. Robson), endereço de fls. 

351, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 792, §4°, do NCPC.

2) Após, tornem conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1706 Nr: 67-38.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA VOGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB: 2 471- RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Vistos.

1) Previamente à análise do pedido de fraude à execução, determino a 

intimação do atual proprietário da madeireira (Sr. Wilson Batista), endereço 

de fls. 370/371, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 792, §4°, do NCPC.

2) Após, tornem conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21516 Nr: 1774-26.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARÃO LINCOLN SICUTO - 

OAB:64120/MG

 Vistos.

1- Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

promovido por DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA e AIRTON CELLA.

2- Comunique-se o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 5707-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO, MAMEDE STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Vistos.

1) Diante da documentação juntada às fls. 132/155, resta prejudicada a 

análise dos embargos de declaração de fls. 128/132.

2) Em prosseguimento, diante do resultado negativo de penhora online de 

fls. 122, manifeste-se a exequente em prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

3) Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40932 Nr: 3758-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL IND. E COM. DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 Vistos.

1) Intime(m)-se o(s) oficial(ais) de justiça avaliador(es) para que preste(m) 

os esclarecimentos solicitados às fls. 322/328, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

2) Após, renove-se vista às partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28561 Nr: 3013-31.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FRANCISCO CELLA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINHO TORZECZKI BERNARDI, ANA LUCIA 

ANGEL BERNARDI, DIONISIO ALCELCIO BAUER, ARDETE MARIA BAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Vistos.

1) Considerando a morte do executado (fls. 121/122), cabe à parte 

exequente promover a habilitação dos sucessores (art. 313, §2°, inciso I, 

NCPC) e respectiva citação.

2) Assim, concedo o prazo de 2 (dois) meses para que a parte exequente 

promova a citação do espólio, na forma legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30873 Nr: 83-06.2006.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO TORZECZKI BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO CELLA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos.

1) Diante do falecimento do embargante (fls. 194/195), suspendo o feito e 

determino a intimação da viúva-meeira para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva 

habilitação, sob pena de extinção.

2) Cumpra-se, intimando-se via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2167 Nr: 64-54.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNÁCIO SCHEVINSKI NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Vistos.

1) Intimada quanto ao bloqueio de valores (fls. 314), a parte executada 

permaneceu inerte. Assim, proceda a vinculação do valor bloqueado em 

conta judicial e após, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 2) Lado outro, quanto ao pedido de suspensão da CNH/cartões de crédito 

do executado, entendo que o pleito não merece acolhimento, vez que tal 

medida não possui o condão de promover a satisfação do débito.

3) Em tese, para serem admitidos, os pedidos da exequente devem estar 

vinculados a uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação 

do crédito ou com a indução da parte devedora ao adimplemento, tal como 

ocorre com a multa coercitiva.

4) Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso 

ao autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a medida acima mencionada não 

consubstancia necessária para assegurar tal intento, razão pela qual, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH/cartões de crédito do 

executado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106130 Nr: 9203-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO COLOMBO, MARCIA RIBEIRO 

COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos.

1) As matérias elencadas na execução de pré-executividade de fls. 63/85 

não são matérias de ordem pública e, sendo assim, deveriam ter sido 

manejadas pela via processual adequada, qual seja, a ação autônoma de 

embargos à execução. Assim, rejeito de plano a defesa de fls. 63/85, por 

inadequação da via eleita.

2) Diante do lapso temporal já decorrido, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51973 Nr: 2143-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMIRO SCHEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA DE ROSSI LTDA, VALDECIR 

DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Vistos.

Na forma do art. 861, do NCPC, intimem-se os representantes legais da 

empresa para que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentem balanço 

especial, na forma da lei, e ofereçam as cotas do executado aos demais 

sócios ou procedam a liquidação destas, depositando-se em juízo o valor 

apurado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145982 Nr: 1951-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o requerimento de fls. 33. Expeça-se mandado de penhora do 

veículo indicado, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se o 

executado na mesma oportunidade.

2) No ato de constrição, deverá o Sr. Oficial de Justiça comprovar a 

titularidade do bem em nome do executado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88246 Nr: 7782-72.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE BEHLING - ME, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN 

CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Vistos.

1) Manifeste-se a parte exequente quanto às alegações de fls. 140/144, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110219 Nr: 2458-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO PATZLAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o requerimento de fls. 80/81, eis que o Decreto-Lei 911/69 prevê 

procedimento próprio para a hipótese de não localização do bem, 
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conforme disposições do artigo 4°.

2) Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

3) Cumpra-se a r. decisão de fls. 64.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10101 Nr: 1946-07.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE ROCCO, GELINDO THEODORO DE 

ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Vistos.

1) Defiro o requerimento de fls. 197, suspendendo o feito até 27/12/2018.

2) Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119213 Nr: 9483-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVITE JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Vistos.

1) Enquanto não promovido o registro perante o cartório imobiliário, o bem 

imóvel ainda é de titularidade do alienante. Nesse ponto, observo que o 

imóvel penhorado nos autos possui como proprietário o próprio credor (fls. 

65). Assim, revogo a r. decisão de fls. 69 e torno sem efeito os atos de 

fls. 80/86.

2) Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81894 Nr: 751-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVGDL, SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON INACIO BARBOSA - 

OAB:13.530

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106294 Nr: 9362-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLAND QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) INDEFIRO a citação editalícia da parte executada, uma vez que já foi 

pessoalmente citada às fls. 71/72.

2) Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

formulado às fls. 115, deverá a parte interessada adequar sua pretensão 

às regras dos arts. 133/134 do NCPC.

3) Intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 3674-63.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante do óbito do executado, DEFIRO a sucessão processual pela 

viúva Roseni Lima da Costa, determinando sua citação pessoal para os 

atos e termos da presente execução, observando-se o endereço de fls. 

123/verso.

2) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 3944-97.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMDCL, MRCS, DFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Vistos.

1) DEFIRO a penhora das cotas sociais do executado junto à empresa 

SENA AUTO CENTER (CNPJ: 09.000.698/0001-10). Para tanto, oficie à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para promover a 

averbação/registro da penhora nos atos constitutivos da empresa.

 2) Restando positiva a diligência, intime-se os representantes legais da 

empresa para que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentem balanço 

especial, ofereçam as cotas dos demais sócios ou promovam à liquidação 

destas, depositando-se o valor apurado em juízo, tudo na forma do art. 

861 do NCPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110820 Nr: 2971-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MCPDS, SIMONE QUINTINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDMILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171024 Nr: 3991-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL DE MIRANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de citar/intimar a parte requerida 

da seguinte decisão: "Visto/MP Destarte, preenchidos os requisitos legais 

do artigo 319 et seq do CPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará 

segundo o disposto nos art. 674ss do CPC. Determino a regular CITAÇÃO 

da parte embargada, via DJE, por meio de seu procurador, ut § 3.º do art. 

677 do CPC, para querendo contestar os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Da Liminar Ex 

positis, ausentes os requisitos do art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, 

INDEFIRO o pedido liminar pleiteado para suspender a constrição do 

veículo objeto da presente ação. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 194107 Nr: 6371-47.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉDIO RISIERI GERMINIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA - 

OAB:41143/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Impulsiono para intimar a parte requerida: "ISTOS.

1. Recebo os autos.

2. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

3. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

4. Intimem-se. Cumpra-se."

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000349-53.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GUILHERME VINICIUS DALLABRIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Ante ao pedido de nº 14708819, DESTITUO o 

perito outrora nomeado. Para a produção de prova pericial e para a sua 

realização nomeio para atuar como expert deste Juízo a Dra. Daphine 

Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 15h30min para realização 

da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica 

acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte 

autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma 

tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a 

qual deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001530-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001530-89.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VALDOMIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 07/11/2017 (n 13454421), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 
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no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002585-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RASPINI (REQUERENTE)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002585-75.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: IVO RASPINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 01/02/2018 (n 14570664), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

16h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

VICENTE ROSSATO GIOVELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001030-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VICENTE ROSSATO GIOVELLI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando a necessidade de realização de 

perícia para constatação da deficiência da parte autora, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 

156032, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

16h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002466-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR NANETE (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002466-51.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALDEIR NANETE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Nos termos do art. 534, do NCPC, incube a parte exequente 

providenciar o cumprimento da sentença com o cálculo discriminado do 

débito. Assim, intime-se a parte autora para juntar o cálculo dos valores 

que pretende executar, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o executado 

para manifestar. Não havendo impugnação, ficam os cálculos a serem 

apresentados homologados e determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1002284-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDSON APARECIDO DOS REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 31/03/17 (Num. 13015091) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 03/05/2018 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002535-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

P. G. C. L. S. (AUTOR(A))

JULYANA CARVALHO LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002535-83.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JULYANA CARVALHO LIMA, PEDRO GABRIEL CARVALHO LIMA SERPA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Ante ao 

pedido de nº 14535498, DESTITUO o perito outrora nomeado. Para a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 

156032, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

13h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000946-90.2016.8.11.0040. AUTOR: 

OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta por OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO, 

em face do INSS. Em nº 14134484 o advogado da parte autora informou o 

atual domicílio do autor, sendo este no município de Juara/MT. Vieram-me 

os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da 

parte autora pertence à Comarca de Juara/MT. O § 3º do art. 109 da CF, 

assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no 

foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que 

a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 

condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o 

entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 

(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 189 de 684



casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE JUARA/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001980-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

ADELAIDE RANGEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001980-03.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ADELAIDE RANGEL DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 

12381722, homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DANIELLI SPONCHIADO (EXEQUENTE)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000306-53.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

LUCI DANIELLI SPONCHIADO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado não impugnou 

os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 12572047-Pág.4-6, 

homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141877 Nr: 11553-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSI SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 53-55, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88351 Nr: 7884-94.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALCIDES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o crédito tributário em desfavor da executada fora 

cancelado administrativamente, conforme demonstrado às fls. 43-44, julgo 

e declaro extinto o presente processo nos termos do artigo 924, inciso III 

do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários conforme art. 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103512 Nr: 6524-56.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fl. 

92, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 9213-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - 

UNIC, RODRIGO CALVO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALVES CARVALHO - 

OAB:238869, SABRINA BAIK CHO - OAB:23916

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 39161 Nr: 1999-41.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUMASTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

LTDA, CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA, ANISIA PACHECO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85621 Nr: 4976-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLI & ANTONELLI LTDA - ME, 

MARCOS ADRIANE ANTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291

 Vistos/BG.

 Em que pese o requerimento de fl. 172, se faz necessária a juntada de 

atualização do débito a fim de serem avaliados quantos bens serão 

necessários para a garantia integral do juízo.

Sendo assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, traga 

aos autos planilha de débito atualizada.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem 

manifestação da exequente, intime-se o executado para que se manifeste 

no feito, no prazo de 15 dias.

Não havendo resposta de ambas as partes, o que também deverá ser 

certificado, arquive-se o feito, mediante as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195755 Nr: 7238-40.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR PANIZ PIRES - 

OAB:58.679/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /BG.

Preliminarmente, constato que o juízo não está seguro, sendo que a 

embargante não apresentou nenhum bem em garantia.

Do contrário, intime-se a embargante para garantir o juízo, no prazo de 30 

dias, possibilitando o regular processamento dos embargos.

Inexistindo garantia do juízo, no prazo epigrafado, conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, considerando que a requerente não demonstrou nos autos 

sua situação de vulnerabilidade financeira, bem como que, consoante 

pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a existência de 

veículos registrados em nome da embargante, situações que não se 

compatibilizam com do benefício da assistência judiciária gratuita, 

INDEFIRO a AJG postulada, determinando que, no prazo de 15 dias, a 

embargante proceda ao recolhimento das custas processuais devidas, 

sob pena de indeferimento da inicial.

 Não recolhidas as custas, conclusos para extinção.

Recolhidas as custas e garantido o juízo, dou regular prosseguimento ao 

feito, nos seguintes termos:

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 3341-24.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDROS WEAR CONFECÇÕES LTDA, 

CLEVALDO MENDES DE ARAGÃO, SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 Visto/DH

Em atenção ao peticionado na fl. 131, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida na fl. 120, arquivando-se os autos na sequência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129593 Nr: 5121-81.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA INÊS PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a requerida a conestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art.511 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59727 Nr: 3025-69.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI MENSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Consderando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls. 241, homologo-os e determino, após preclusão 

(art.34, §1° da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme 

o caso, nos termos do art. 535 e seguinte do NCPC.

 No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 1.500,00, 

nos termos do art.85, no NCPC, eis que, nos termos do §7° do mesmo 

diploma legal, somente não serão devidos honorários no cumprimento de 

sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não tenha sido 

impugnada.

Efetuado o pagamento, exepe~ça-se o competente alvrá ao titular do 

direito.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129590 Nr: 5118-29.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FAGUNDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a requerida a constestar a inicial, no prazo de 15 dias, no stermos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providenências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 1824-47.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL LEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Trata-se de embargos de declaração visando a reforma da do cálculo 

apresentado pelo executado, sob argumento de que há erro material.

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem, é necessário tecermos algumas considerações sobre os 

embargos aclaratórios manejados pela requerente.

A um primeiro giro, cumpre ressaltar que em fls. 347 foi acolhida a 

impugnação à execução apresentada pelo executado, oportunidade em 

que foram homologados os cálculos por ele apresentados às fls. 336-340.

 Via diversa, o exequente apresentou embargos de declaração da referida 

decisão às fls. 348-352, suscitando erro material na decisão que 

homologou os cálculos, uma vez que a DIB seria 03/12/2004 e não 

08/03/2007, sendo que os embargos foram rechaçados ao argumento de 

que a DIB foi reconhecida pelo próprio autor, em sede de embargos de 

declaração perante o TRF1 como sendo 08/03/2007, a qual se encontra, 

inclusive, alcançada pela coisa julgada (fls. 254-256).

Ocorre que o executado apresentou novos embargos declaratórios às fls. 

354-355, alegando erro material no cálculo apresentado pelo executado, 

suscitando que o mesmo não identificou em seus cálculos os indexadores 

por ele utilizados.

 Entretanto, em que pese a suscitação de erro material, verifica-se que em 

petitório de fls. 354-355, o autor suscita erro material somente no que 

concerne aos indexadores utilizados nos cálculos já homologados, 

inclusive atingidos pela preclusão, haja vista que foram homologados em 

29/05/2018 (fl. 347), sendo o DJE expedido em 05/06/2018 (DJE Nº 

10270).

 Somado a isto, a parte autora ao embargar de declaração a decisão que 

homologou os cálculos (fl. 317) às fls. 348-351, não se insurgiu quanto 

aos indexadores utilizados, mas tão somente, erro na DIB, sendo que, 

conforme já explicitado, a DIB é matéria já atingida pela coisa julgada, 

permanecendo a decisão de fl. 317 intocada.

 Portanto, os embargos de declaração manejados são INTEMPESTIVOS, 

visto que a intimação da decisão se deu em 06/06/2018 (DJE 10270) e os 

embargos de declaração foram protocolados apenas em 16/07/2018 (fls. 

354-355), notadamente porque a oposição de embargos de declaração 

por uma das partes interrompe o prazo para interposição do RECURSO 

PRINCIPAL pela outra parte, mas não de novos embargos de declaração 

com relação à decisão primitiva (inalterada).

Registre-se que, em caso de acolhimento dos primeiros embargos de 

declaração, a partir da intimação desta nova decisão é que começa a 

correr o prazo para o recurso principal ou para embargos de declaração 

em face desta nova decisão, somente com relação ao ponto em que este 

foi acolhido, mas não reabre o prazo para impugnar o comando judicial 

primitivo, in casu, que homologou os cálculos.

Sobre o tema, vejamos o entendimento doutrinário:

“O prazo para a interposição de outros recursos é interrompido. Vale 

dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às 

partes para interposição de outros recursos. A interposição dos 

embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de 

embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão”. 

(MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

“Esse efeito foi mantido pelo NCPC, ao dispor, no art. 1.026, que ‘os 

embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o 

prazo para a interposição de recurso’. Após o julgamento dos 

declaratórios, portanto, recomeça-se a contagem por inteiro do prazo para 

interposição do outro recurso cabível na espécie contra a decisão 

embargada. (...). Interrompe-se o prazo do recurso principal na data do 

ajuizamento dos embargos e permanece sem fluir até a intimação do 

aresto que os decidir”. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil: V. III. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.088)

 Sendo assim, com relação ao ponto que ataca a decisão (cálculos), os 

embargos manejados são INTEMPESTIVOS.

Posto isso, no que toca à insurgência quanto aos cálculos, NÃO 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, eis que INTEMPESTIVOS mantendo a decisão 

invectivada, no mais, tal como lançada, DETERMINANDO a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Sem prejuízo, no que tange ao pedido de isenção de imposto de renda, 

assim dispõe o TRF3:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE PENSÃO POR 

MORTE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUESTÃO 

INCIDENTAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESTADUAL A QUO. - Incompetência do juízo estadual a quo para 

conhecer de questão incidental de natureza tributária surgida no curso de 

ação previdenciária, acerca da incidência do imposto de renda sobre a 

totalidade de débitos judiciais a serem pagos por precatório. - 

Indispensável que se instaure o devido processo legal, abrindo-se 

contraditório em face da União Federal, sujeito ativo tributário, pois 

pretende, o agravante, afastar a cobrança que reputa indevida, de acordo 

com o regime de caixa, buscando a adoção do regime de competência, em 

confronto com as normativas da administração fazendária, cumpridas pelo 

juízo a quo. - Descabe a apreciação, pelo juízo da execução da sentença 

proferida em ação previdenciária, de matéria estranha ao objeto da lide, 

devendo ser julgada, em ação autônoma, entre as partes legítimas. - 

Agravo de instrumento a que se nega provimento (GRIFEI)”. (TRF-3 - AG: 

52931 SP 2006.03.00.052931-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 11/02/2008, OITAVA 

TURMA).

 Ainda sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. PAGAMENTO DE 

PRECATÓRIO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. 1. É 

certo que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

pertence à competência da União, nos termos do artigo 153, II, da 

Constituição Federal. 2. De modo que, em demanda previdenciária, na qual 

surge controvérsia relacionada a retenção de imposto de renda, o juízo 

previdenciário não possui competência para apreciar a questão (grifei). 3. 

Evidenciado que não almeja o agravante suprir vícios no julgado, mas 

apenas externar o inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, 

com a pretensão de vê-la alterada. 2. Agravo Legal a que se nega 

p r o v i m e n t o ” .  ( T R F - 3  -  A I :  0 0 2 2 9 2 0 2 1 2 0 1 5 4 0 3 0 0 0 0  S P 

0022920-21.2015.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 29/02/2016, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2016)

 Diante do exposto, por entender ser matéria estranha a este feito, 

necessitando de ação autônoma para sua discussão, indefiro o pedido de 

declaração de isenção do imposto de renda.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011477-29.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EDELSON LUIZ PETERS (EXEQUENTE)

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO NEVES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011477-29.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da informação apresentada no Id. 

14894943. Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (ADVOGADO(A))

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003464-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NADJA LOPES DE MORAES 

SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Considerando os sucessivos pedidos de 

redesignação pela parte reclamada, intime-se a parte reclamante para que 

informe se possui interesse na oitiva da representante legal da parte 

reclamada, sendo que, em caso negativo, sua ausência na audiência 

designada nos autos não configurará revelia, na medida em que o feito 

não pode permanecer eternamente paralisado, uma vez que o juizado 

especial se pauta nos princípios da celeridade e da economia processual. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004842-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINER APARECIDO MOREIRA DUARTE (REQUERENTE)

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004842-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AGUINER APARECIDO 

MOREIRA DUARTE REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Forte 

no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

o seguinte documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS (ADVOGADO(A))

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS (ADVOGADO(A))

EDUARDA DAL BEM GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003302-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 193 de 684



data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004858-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUCIA BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004858-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIA BARBOSA DE CASTRO 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos etc. 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com o seguinte documento: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005166-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

JAILSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte RECLAMADA acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010616-72.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIOMAR FERREIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010616-72.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da Execução, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002613-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADEVALDO NOVAIS SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Estando flagrante que 

o valor executado a título de astreintes é excessivo (Num. 12003539), o 

qual se refere exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela 

antecipada, REDUZO o valor da multa executada por descumprimento da 

obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$5.000,00 (cinco mil 

reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. Asso, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença (pagamento das astreintes), inclusive para que 

cumpra a tutela de urgência deferida, no sentido de proceder com a 

ativação do fornecimento de água à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

NILSON COLELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

WELLINTON KEMPFER MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000912-18.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: NILSON COLELLA 

EXECUTADO: WELLINTON KEMPFER MOREIRA Vistos etc. Em atenção ao 

pleito de Num. 13325036 , expeça-se certidão da dívida objeto da 

execução e entregue à parte exequente, a fim de que, por sua conta e 

risco, providencie a inscrição junto aos órgãos de restrição ao crédito. 

Nesse sentido: Enunciado 76/FONAJE - No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. Após, arquivem-se. (art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95). 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001322-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)
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CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

OKNEY SILVA FRANCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001322-76.2016.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença, 

bem como exequente Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA e 

executado Okney Silva França. Após, intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003310-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELLIA LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003313-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE BORGES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002283-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROZELI DE FATIMA PERES 

LOPES REQUERIDO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Nos termos do Enunciado nº. 1 da Fazenda Pública, dispenso a realização 

da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, para querendo 

contestar a presente ação, no prazo de 30 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004659-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MONIQUE QUINTELLA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004659-39.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HYRLAEN CRISTINE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010769-66.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: HYRLAEN CRISTINE DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos para extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004879-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PESAMOSCA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004879-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 20 DE FEVEREIRO DE 

2019 ÀS 08H30MIN. para realização da audiência de conciliação, ficando 

ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005250-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005250-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária a ser 

indicada pelo exequente. Após, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIHARA AIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003316-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LYGIA MARIA ALVES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003320-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSENILTON SILVA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003030-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALEX PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003322-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

TATIANA DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO QUEIROS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA BARROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001999-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAMILO (REQUERENTE)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - 014.093.920-23 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

PATRICIA FERNANDA FEDRIZZI (LITISCONSORTES)

 

Proc. 1001999-09.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar o advogado 

do Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração juntado no ID. 12359928 Sorriso/MT, 22 

de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53166 Nr: 3498-89.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 
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MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC.

Realizada a ordem de bloqueio a mesma restou infrutífera, consoante 

comprovante em anexo.

Ademais, constata-se que este feito tramita há mais de nove anos sem 

notícias de bens penhoráveis, sendo certo que a motocicleta 

indisponibilizada via RENAJUD (fls. 65) não foi localizada para penhora e 

avaliação, aliado ao fato de que se trata de motocicleta relativamente 

antiga (ano 2009), oportuno registrar, ainda, que há alienação fiduciária e 

outra restrição judicial inserida no prontuário de tal veículo (extrato anexo).

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Procedo, neste ato, a baixa da restrição de circulação inserida via 

RENAJUD (fls. 65).

Com o trânsito em julgado, e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 388-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO HASIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Vistos etc.Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 25725 Nr: 302-53.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE PEREIRA BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALJ. COM. DE PRODUTOS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE BRANDÃO 

MARQ2UES OLIVEIRA - OAB:88981/SP, JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Vistos etc.Inicialmente, registre-se que, com relação aos sócios da 

pessoa jurídica executada, não é possível a perfectibilização de 

BACENJUD ante a ausência de citação, como já asseverado no comando 

judicial de fls. 241.No mais, quanto à pessoa jurídica executada (ALJ), 

estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS, NA MODALIDADE DE ARRESTO, EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, (...)Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA 

on-line, arquive-se, mediante as cautelas de estilo, podendo ser 

desarquivado a qualquer tempo, mediante requerimento do credor.Às 

providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

-ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL 

CARTA DE CITAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

Sorriso-MT, 22 de agosto de 2018. Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S/A 

Av. Getúlio Vargas, nº 1300, Centro, Cuiabá-MT, CEP: 78045-901 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte 

integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o 14 de 

NOVEMBRO de 2018 ÀS 14:50 HORAS, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oraL. NÚMERO DO PROCESSO: PROC. 

1003303-72.2018.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE RECLAMANTE: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA 

PARTE RECLAMADA: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judiciária 

Sede do juizado e Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - 

Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004813-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANO MACHADO DA 

SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que 

recebeu uma carta da reclamada referente a uma multa, a qual seria 

oriunda de irregularidade no consumo da água, tendo sido constatada 

diferença de consumo. Aduz que o valor cobrado é indevido, pugnando 

que a ré se abstenha de interromper o fornecimento da água. É o sucinto 

relatório. Decido. Analisando os autos, constato que, provavelmente, a 

possibilidade de suspensão do fornecimento de água se refere a dívidas 

antigas, consoante se denota dos documentos acostados aos autos. 

Logo, pelo menos nessa análise sumária, constato que de dívida atual não 

se trata, independentemente da existência, ou não, do débito. Nestes 

casos, “(...)”A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é 

vedada a suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em 

razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo. (...) (STJ. 1ª T. AgRg no AREsp 

752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 20/10/2015, DJe 

04/11/2015) Destarte, constato a plausibilidade do direito invocado, tendo 

em vista que o corte no fornecimento de energia elétrica não se justifica 

em se tratando de dívida pretérita, consoante remansosa jurisprudência 

dos Tribunais Superiores. Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o 

requerente ser privado injustamente de serviço essencial, já é suficiente 

para o deferimento da medida liminar, visto que a dívida está sendo 

discutida em juízo, não sendo justo, nem razoável, a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Portanto, analisadas as alegações 
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apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar 

pleiteada. Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, 

nos termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito 

pretérito, devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao 

respectivo consumo. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de 

R$100,00 por dia de atraso. Tendo em vista a verossimilhança apontada, 

bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos 

alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003202-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTINS DORIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004877-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO MARTINS DORIA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de prejuízos na 

negativa da parte reclamada em fornecer ao reclamante a única disciplina 

“a cursar” necessária à conclusão do curso, eis que se encontra 

cursando o último semestre de Direito, não tendo a parte reclamada 

ofertado a disciplina pendente a cursar (Direito Penal: Legislação 

Extravagante e Execução Penal). Demais disso, a jurisprudência permite 

que o aluno, concluinte do curso superior efetue a matrícula 

concomitantemente em disciplina faltante, quando não houver 

incompatibilidade de horários. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. 

REPROVAÇÃO. MATRÍCULA. DISCIPLINA EM DEPEDÊNCIA. ALUNO 

CONCLUINTE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 

FATO CONSOLIDADO. I - Em que pese a autonomia didático-científica das 

instituições de ensino superior, não se mostra razoável, tampouco 

proporcional, que o aluno concluinte veja-se obrigado a permanecer na 

instituição de ensino superior, por mais um semestre, apenas para a 

conclusão de mais duas disciplinas, postergando sua colação de grau e, 

consequentemente, o ingresso no mercado de trabalho. Precedentes 

desta Corte. II - Ademais, a sentença deve ser mantida em razão do fato 

consolidado, considerando que o pedido de concessão de medida liminar 

foi deferido em 23/03/2015. III - Remessa oficial a que se nega 

provimento.A Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa 

oficial”. (TRF1. 6ª T. REOMS 00093040920154013500, DESEMBARGADOR 

FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, e-DJF1 DATA:06/04/2018) 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA CONCOMITANTEMENTE 

COM OUTRA DA QUAL É PRÉ-REQUISITO. ALUNA CONCLUINTE DO 

CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CONCESSIVA. 

REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial 

assente neste Tribunal é no sentido de permitir ao aluno concluinte do 

curso superior efetuar a matrícula concomitantemente em disciplina com 

outra que lhe é pré-requisito, quando não houver incompatibilidade de 

horários e prejuízo à formação acadêmica e à instituição de ensino. 2. 

Hipótese em que, deferida a medida liminar, depois confirmada pela 

sentença, consolidou-se situação de fato cuja desconstituição não se 

mostra mais viável. 3. Sentença confirmada. 4. Remessa oficial 

desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa 

oficial.” (TRF1. 6ª T. REOMS 00282894420154013300, DESEMBARGADOR 

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, e-DJF1 DATA:12/12/2017) Ainda, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento 

da colação de grau. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial. Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) determinar que a reclamada 

providencie a matrícula do reclamante na disciplina de Direito Penal: 

Legislação Extravagante e Execução Penal, seja na modalidade interativa 

e/ou em horário que não seja incompatível com o semestre que esteja 

cursando, com frequência às aulas, bem como proceda a liberação da 

referida matéria, caso seja fornecida na modalidade interativa ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

tudo até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos 

tratados neste feito. Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004879-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PESAMOSCA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004879-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANDERLEI PESAMOSCA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que 

desde o mês de setembro/2017 vem sendo cobrado valores exorbitantes 

referentes ao serviço utilizado que não coincidem quanto ao gasto de 

água na residência. Aduz que o valor cobrado é indevido, bem como que 

houve a suspensão do fornecimento da água, pugnando que a ré proceda 

com a religação do fornecimento da água. É o sucinto relatório. Decido. 

Analisando os autos, constato que, a suspensão do fornecimento de água 

se refere a dívidas antigas, consoante se denota dos documentos 

acostados aos autos. Logo, pelo menos nessa análise sumária, constato 
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que de dívida atual não se trata, independentemente da existência, ou não, 

do débito. Nestes casos, “(...)”A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços 

de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo. (...) (STJ. 1ª 

T. AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 

20/10/2015, DJe 04/11/2015) Destarte, constato a plausibilidade do direito 

invocado, tendo em vista que o corte no fornecimento da água não se 

justifica em se tratando de dívida pretérita, consoante remansosa 

jurisprudência dos Tribunais Superiores. Quanto ao periculum in mora, o 

simples fato de o requerente ser privado injustamente de serviço 

essencial, já é suficiente para o deferimento da medida liminar, visto que a 

dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo, nem razoável, a 

interrupção no fornecimento da água. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar 

pleiteada. Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, 

nos termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA 

PROCEDA COM A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA, NO PRAZO DE 24 

HORAS, ABSTENDO-SE DE EFETUAR NOVA SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com 

relação ao débito pretérito, devendo os pagamentos mensais se 

circunscreverem ao respectivo consumo. Para o caso de desobediência, 

fixo multa no valor de R$100,00 por dia de atraso. Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003288-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA 

- ME Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho 

que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez 

que não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do 

nome da parte reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores 

prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em seu nome. 

Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista 

a condição de hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELISSA SZUR BETANIN (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004886-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JANAINA MELISSA SZUR 

BETANIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que é extremamente necessário que esteja 

presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano. In casu, a 

norma do art. 397, do CC, dispõe que “O inadimplemento da obrigação, 

positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 

devedor”. A mora, por sua vez, permite o que se pretende obstar via 

antecipação de tutela em exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª 

figura, do CC/02). Além disso, o disposto artigo 784, § 1º, do NCPC, 

salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante 

do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". 

Destarte, inviável a suspensão de exigibilidade da dívida. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003292-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Em que 

pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003290-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 
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reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002560-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEJAIR RODRIGUES RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS 

ARNALDO ESTEVAO LTDA., UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. Ademais, a própria UNIC confirmou no Num. 

13159706, em contra notificação extrajudicial a inexistência de débitos em 

nome do reclamante. Verifica-se pelos documentos apresentados que de 

fato a reclamante possui financiamento estudantil e bolsa ao custeio de 

100% dos encargos educacionais, de sorte que, em primeira análise, 

evidenciada a probabilidade do direito. Demais disso, já pacificada a 

proibição de aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno de instituição 

de ensino superior por eventual inadimplência, em razão de expressa 

vedação legal do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se procedentes 

as alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento da liberação do 

portal acadêmico à reclamante, mormente no período de avaliação. Por fim, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) determinar que a reclamada 

UNIC SORRISO providencie a rematrícula da reclamante no curso de direito 

e frequência às aulas, bem como proceda o desbloqueio de acesso à 

reclamante ao portal acadêmico destinado às atividades/avaliações 

virtuais e estenda o prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, 

no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do 

prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento final da ação, bem como 

para determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão 

dos débitos objeto da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai 

fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, 

que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Consigno que a 

rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos tratados neste 

feito. Oficie-se ao Cartório competente, para suspensão do protesto. No 

mais, proceda-se com o necessário à realização da audiência designada 

nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ BOSCHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011169-17.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.492,52; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA, GUTEMBERG 

BENTO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: RENATO LUIZ BOSCHETTI 

Vistos etc. Considerando que as buscas via Renajud e Bacenjud restaram 

inftutíferas, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se. Às providências

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003038-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ROTAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: LAURI ROTAVA Número do Processo: 

1003038-70.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MOISES SOUSA MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004396-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MOISES SOUSA MENDONCA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. Fixo multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010759-27.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

MAICON RAPHAEL GALINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIESE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JULIANO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010759-27.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MAICON RAPHAEL GALINO 

EXECUTADO: JULIESE FERREIRA DA SILVA, JULIANO FERREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso 

do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação) em todos os 

endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI REIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WW- DABLIOS ACO E MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

VALTER LUCIO DE GODOY FILHO (REQUERIDO)

WALDEMAR LUCIO DE GODOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010441-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI REIZ REQUERIDO: 

WW- DABLIOS ACO E MADEIRA LTDA - ME, WALDEMAR LUCIO DE 

GODOY, VALTER LUCIO DE GODOY FILHO Vistos etc. Inicialmente, 

considerando que o exequente detém em seu poder o original do título 

executivo extrajudicial que embasa a presente ação, deve adotar as 

providências cabíveis para protesto/inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito, motivo pelo qual INDEFIRO tal requerimento. No mais, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Registro a 

impossibilidade de inserção de restrição no veículo placa FZB8299 por se 

tratar de veículo roubado (comprovante anexo). Restando infrutíferas 

ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de extinção. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010178-46.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO BUFFON (EXECUTADO)

TANIA NARA ROSPIERSKI WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010178-46.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI 
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BORTOLO EXECUTADO: TANIA NARA ROSPIERSKI WEBER, NILSO 

BUFFON Vistos etc. Em que pese o postulado pelo no Num. 14836550, a 

pretensão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 

cartões de crédito da parte executada não merece prosperar. Ao 

interpretar o art. 139, IV, do NCPC, é indispensável considerar que o 

ordenamento jurídico reflete na Constituição Federal. Deste modo, não há 

como desviar-se do direito de ir e vir consagrado no art. 5º, XV, da CF. 

Além disso, o art. 8º do NCPC, dispõe que “ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”, bem como assinala em seu art. 805, o princípio 

da onerosidade do devedor, não podendo, desta maneira, a decisão 

judicial basear-se somente na efetividade do processo, contrariando tais 

preceitos fundamentais. Não obstante, expeça-se certidão da dívida objeto 

da execução e entregue-se a parte exequente, a fim de que, por sua 

conta e risco, providencie a inscrição junto aos órgãos de restrição ao 

crédito. Nesse sentido: Enunciado 76/FONAJE - No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, 

sob pena de responsabilidade. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004820-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

VITALINO PUTON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: VITALINO PUTON 

Executado: AGNALDO PEREIRA NEVES Número do Processo: 

1004820-15.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004835-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS NARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LUIZ CARLOS 

NARDI Executado: WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR Número do 

Processo: 1004835-81.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004837-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TRACIENSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: SERGIO TRACIENSKI Número do 

Processo: 1004837-51.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 
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EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARA MACHADO (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DINA MARA MACHADO UNIC SORRISO 

LTDA Código n. 1005896-11.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

No mais, quanto ao pedido formulado pela UNIC de restituição do valor do 

preparo do recurso não interposto (Num. 14687014), o mesmo deverá ser 

formulado junto à Diretoria do Foro desta Comarca. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006790-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LEDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ULDA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000641-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ULDA SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002824-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da 

justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FIRMO DE LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003385-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VANDERSON FIRMO DE LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os 

benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERITON DOS SANTOS MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003051-06.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ERITON DOS SANTOS 

MAGALHAES SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos 

etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002854-51.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDA VIANA DE 

ARAUJO MORAIS SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002814-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CAMILA NUNES FIGUEIREDO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002946-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SIRLEI APARECIDA ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

FIORAVANTE CASSIANO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002964-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FIORAVANTE CASSIANO 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006329-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006329-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCIVALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004172-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004172-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALCIDIO AUGUSTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CLELSON ARAGAO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002815-54.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLELSON ARAGAO COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Tempestivos, recebo os recursos inominados, no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça 

gratuita ao autor. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002852-81.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LAURINEDE DA SILVA 

BATISTA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002842-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEOMAR DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA CARNEIRO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003462-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA CARNEIRO CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006772-63.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOILSON CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000515-85.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GABRIELA CRISTINA MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO GABRIELA CRISTINA MARTINS ARAUJO 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Código n. 1005955-96.2017.8.11.0040 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE CASSIA CARDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO CAROLINA DE CASSIA CARDIM AGUAS 

DE SORRISO S.A. Código n. 1001517-27.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

MARLENE LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005902-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLENE LOPES REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da 

justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO ROSILENE MACHADO ANTUNES FCA FIAT 

CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Código n. 

1004874-15.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004853-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

THAMYRES KAYANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO THAMYRES KAYANE RODRIGUES DOS 

SANTOS ITAU UNIBANCO S/A Código n. 1004853-39.2017.8.11.0040 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

NALITA HILLMANN GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003693-13.2016.8.11.0040 REQUERENTE: NALITA HILLMANN GRAMKOW 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AMAURI LUIZ DEFACCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003748-61.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AMAURI LUIZ DEFACCI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Inicialmente, considerando que o reclamante é empresário, 

consoante documento de Num. 14792927, bem como possui vários 

veículos registrados em seu nome (extrato anexo); situação que não se 

compatibiliza com as regras da lei 1.060/50, INDEFIRO a AJG postulada, 

determinando que, no prazo de 48 horas (artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95), 

proceda ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de 

deserção. Não recolhidas as custas, conclusos. Com o recolhimento das 

custas, tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 

43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

GELISANE DA SILVA ALDRIGHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003306-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GELISANE DA SILVA 

ALDRIGHI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (REQUERIDO)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003270-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENILDA MARSILIA 

DOMENICO REQUERIDO: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA, PRICILLA KELLEN 

SOCORRO DE SOUZA Vistos etc. Sobre os embargos de declaração 

manejados em Num. 11915309, manifeste-se a exequente, nos termos do 

artigo 1.023, §2º, do NCPC, no prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001698-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENDI COLOMBO (EXEQUENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001698-62.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ARCENDI COLOMBO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da sentença que extinguiu o feito ante a recuperação judicial da 

reclamada, sob a arguição de que o crédito não se sujeitaria ao concurso 

de credores em virtude do trânsito em julgado da sentença ter ocorrido em 

momento posterior ao pedido de recuperação judicial (Num. 12510667). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito 

entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, não é o 

trânsito em julgado da sentença que define a sujeição (ou não) ao 

concurso de credores na recuperação judicial, mas sim a data dos fatos 

que originaram o provimento jurisdicional. Vejamos o entendimento do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 

DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 

RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. (grifos 

nossos) 6. Recurso especial provido. (STJ – 3ª T. REsp 1727771/RS. Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, J. 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Portanto, a 

decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU 

OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003309-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IRANETE CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

VICENTE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003309-50.2016.8.11.0040. REQUERENTE: IRANETE CONCEICAO 

RAMOS, VICENTE RAMOS REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos 

etc. Inicialmente, estando flagrante que o valor executado a título de 

astreintes é excessivo, o qual se refere exclusivamente a multa por 

inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO o valor da multa executada 

por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma pugnada pela executada, visando 

evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. No mais, considerando 

que já houve o pagamento do débito principal (danos morais), bem como o 

depósito do valor devido a título de astreintes, o qual deverá ser levantado 

em favor da exequente, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o necessário 

para levantamento do valor das astreintes em favor da exequente, que 

deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias. 

Sem prejuízo, proceda-se com o levantamento do valor remanescente à 

executada, cujos dados bancários deverão ser indicados no prazo de 

cinco dias. Quanto ao alegado em Num. 13974261, cientifique-se a patrona 

da reclamante, registrando-se, desde já, que tal fato não é objeto de 

discussão nos presentes autos, devendo a reclamada, acaso entenda 

pertinente, manejar a ação cabível. Cumpridas as determinações supra e 

com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-71.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TERESINHA DALLA LONGA (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO HELENA TERESINHA DALLA LONGA 

AGUAS DE SORRISO S.A. Código n. 8010812-71.2014.8.11.0040 Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença que 

extinguiu o feito pelo cumprimento da obrigação de fazer, sob a alegação 

de que houve protocolo tempestivo de recurso inominado em face da 

sentença que condenou a reclamada na obrigação de fazer, julgando 

improcedente o pedido de danos morais (Num. 4297276). Em Num. 

11711563 foi certificada a tempestividade do recurso inominado, bem 

como dos embargos de declaração. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, denota-se 

que, realmente, o reclamante manejou recurso inominado, 

TEMPESTIVAMENTE, em face da sentença de parcial procedência exarada 

neste feito, com o que não há que se falar em extinção pelo cumprimento 

da obrigação de fazer imputada à reclamada, visto que resta pendente de 

apreciação o recurso que busca a condenação da reclamada em danos 

morais. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e 

lhes dou PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de Num. 3705095. No 

mais, tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de dez dias, 

acaso não tenha apresentado. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal., Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005355-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PARTICHELI DE MARCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005355-75.2017.8.11.0040. AUTOR: JOICE PARTICHELI DE MARCHI RÉU: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 
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Trata-se de embargos de declaração sob a alegação de contradição na 

sentença prolatada (Num. 12650774). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque existe 

contradição entre o relatório e a fundamentação na sentença, eis que o 

embargante/reclamado controverteu o quadro clínico do reclamante, na 

exata medida em que indicou a inexistência de comprovação da 

urgência/necessidade do tratamento médico pleiteado. Posto isso, 

CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para sanar a contradição existente na sentença de Num. 

12621124, extirpando o trecho: “Afora isso, os reclamados, nas 

contestações apresentadas, não impugnaram o quadro médico alegado.”, 

mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000258-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): VERONICA DA COSTA RÉU: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração sob a alegação de contradição na 

sentença prolatada (Num. 12877102). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque existe 

contradição entre o relatório e a fundamentação na sentença, eis que o 

embargante/reclamado controverteu o quadro clínico do reclamante, na 

exata medida em que indicou a inexistência de comprovação da 

urgência/necessidade do tratamento médico pleiteado. Posto isso, 

CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para sanar a contradição existente na sentença de Num. 

12819020, extirpando o trecho: “Afora isso, os reclamados, nas 

contestações apresentadas, não impugnaram o quadro médico alegado.”, 

mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011305-48.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ALVES BEZERRA (EXEQUENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011305-48.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ALCIONE ALVES BEZERRA 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Trata-se de reclamação 

em que a recorrida arguiu nulidade do acórdão pela ausência de intimação, 

pugnando pela reabertura do prazo recursal (Num. 10818004). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que pese a irregularidade mencionada, 

quanto à devolução do prazo recursal, não assiste razão à 

reclamante/recorrida, visto que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a 

parte deveria ter arguido a nulidade em capítulo preliminar de eventual 

recurso que, em tese, intentava manejar, o qual seria declarado 

tempestivo com o reconhecimento do vício na intimação. In casu, 

constata-se que a reclamante/recorrida teve ciência inequívoca da 

decisão em 23/11/2017, oportunidade em que preferiu peticionar arguindo 

a ausência de intimação, pugnando pela devolução do prazo recursal em 

total dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do NCPC. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de devolução do prazo recursal. No mais, manifeste-se 

a exequente quanto ao valor depositado em Num. 12869759, no prazo de 

cinco dias, informando os dados bancários para eventual levantamento, 

consignando-se que a ausência de manifestação será interpretada como 

anuência tácita ao montante depositado, com a extinção do feito pelo 

pagamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006540-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006540-51.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDERSON SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MIGUEL AZEVEDO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003237-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARILENE MIGUEL AZEVEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os 

benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRITSCH (REQUERENTE)

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003654-79.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDUARDO FRITSCH 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os 

benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000285-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES E SILVA LTDA (REQUERENTE)

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 208 de 684



GUEDES FERREIRA DO PRADO (TESTEMUNHA)

ANGELA DE MATTOS (TESTEMUNHA)

EVANDRO ANTONIO PIRES DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000285-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NANTES E SILVA LTDA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença, sob a 

alegação de omissão pelo fato de a sentença estar calcada na Ata 

Notarial apresentada pela reclamante, desconsiderando a vistoria 

realizada pelo órgão estadual competente (Num. 12510254). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, 

sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. 

ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, 

DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000762-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI (ADVOGADO(A))

IVANETI LUTEREK MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000762-37.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: IVANETI LUTEREK MARTINS 

DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que o reclamado se insurgiu, 

sob a alegação de nulidade pela ausência de intimação do acórdão, 

pugnando pela devolução dos prazos recursais (Num. 12375930). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não assiste razão ao reclamado. 

Isso porque, em que pese a irregularidade mencionada, quanto à 

devolução do prazo recursal, não assiste razão à reclamada, visto que, 

nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter arguido a 

nulidade em capítulo preliminar de eventual recurso que, em tese, intentava 

manejar, o qual seria declarado tempestivo com o reconhecimento do vício 

na intimação. In casu, constata-se que a reclamada teve ciência 

inequívoca da decisão em 22/03/2018, oportunidade em que preferiu 

peticionar arguindo a ausência de intimação, pugnando pela devolução do 

prazo recursal em total dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do 

NCPC. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA manejado. ANOTE-SE o necessário com relação à 

representação processual do reclamado, nos moldes requeridos em Num. 

12375930– p. 4. No mais, sobre o depósito realizado em Num. 12273133, 

diga a exequente em cinco dias, informando, se for o caso, os dados 

bancários para eventual levantamento, consignando-se que a ausência de 

manifestação será interpretada como anuência tácita ao valor depositado, 

extinguindo-se o feito pelo pagamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA (REQUERENTE)

GILMAR RIBAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MICHELE SILVESTRE MICHEL (REQUERENTE)

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARAUJO REICHERT MUDANCAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000227-11.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MICHELE SILVESTRE MICHEL, 

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA REQUERIDO: ARAUJO REICHERT 

MUDANCAS LTDA. - ME Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

em face da sentença, sob a alegação de omissão quanto aos danos 

materiais relativos à instalação de cerca elétrica e alarme, motivado pelas 

ameaças do preposto da reclamada (Num. 12614555). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a 

pretensão não pode prosperar. Isso porque, na inicial o reclamante, no 

tópico 4. “dos danos materiais” fez referência a danos no importe de R$ 

396,70, sendo R$ 115,20 do montador; R$ 31,50 da válvula e mangueira 

de gás; R$ 250,00 caixa com vasos e quadros, os quais foram objeto de 

apreciação e acolhimento por ocasião da sentença, não havendo qualquer 

referência a danos materiais relativos à instalação de cerca elétrica e 

alarme. Em análise detida da inicial, constata-se que o autor ao narrar os 

fatos fez breve referência à necessidade de investimento em segurança 

residencial ante os episódios narrados na inicial, porém, como sobredito, 

ao quantificar os danos materiais não fez qualquer referência a tais 

gastos. Sendo assim, a decisão restou devidamente fundamentada, 

apesar da discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e 

sim contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) 

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – 

OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

NORTAO AUTO ELETRICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010600-50.2014.8.11.0040. REQUERENTE: NORTAO AUTO ELETRICA 
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LTDA - EPP REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença que extinguiu o feito ante a recuperação 

judicial da reclamada, sob a arguição de que o crédito não se sujeitaria ao 

concurso de credores em virtude do trânsito em julgado da sentença ter 

ocorrido em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (Num. 

12667113). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, não é o trânsito em julgado da sentença que define a sujeição (ou 

não) ao concurso de credores na recuperação judicial, mas sim a data 

dos fatos que originaram o provimento jurisdicional. Vejamos o 

entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. (grifos nossos) 6. Recurso 

especial provido. (STJ – 3ª T. REsp 1727771/RS. Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, J. 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Portanto, a decisão restou 

devidamente fundamentada, apesar da discordância do embargante, 

inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do 

embargante, sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os 

embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU 

OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLANDER PINTO MARTINS (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001730-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAYLANDER PINTO MARTINS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. É o relatório. 

Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo sem 

resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha 

outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo 

único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos 

dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010611-84.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E LANCHONETE VARANDAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010611-84.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: JAMIR BRESCANSIN 

EXECUTADO: RESTAURANTE E LANCHONETE VARANDAS LTDA - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente requereu 

o prazo de 30 dias para informar o endereço do executado, porém, já 

decorreram quase dois meses e o mesmo quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que este feito tramita há mais de sete anos sem notícias de 

bens penhoráveis e localização do devedor. Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005422-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIO AURELIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005422-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PERCIO AURELIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido (Num. 14252783 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003048-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA FRANCO DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003048-17.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: MARIA LAURA FRANCO DE CAMARGO Vistos etc. Trata-se 

de ação de execução de título extrajudicial, em que, compulsando os autos 

constato a incompetência territorial deste juízo, pois não configurada 
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nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. Ressalte-se que a 

parte exequente possui endereço na Comarca de Vera/MT e a parte 

executada na Comarca de Jaú/SP, inexistindo, deste modo, qualquer 

vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO BORGES MANO (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010661-08.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ERICO BORGES MANO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Ademais, não é o 

trânsito em julgado da sentença que define a sujeição (ou não) ao 

concurso de credores na recuperação judicial, mas sim a data dos fatos 

que originaram o provimento jurisdicional. Vejamos o entendimento do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 

DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 

RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. (grifos 

nossos) 6. Recurso especial provido. (STJ – 3ª T. REsp 1727771/RS. Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, J. 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

sequência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004815-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004815-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE 

SOUZA LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 12270324 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010748-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (EXEQUENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010748-61.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ERICK PAULO TRINDADE 

ABDALLAH EXECUTADO: RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, 

BANCO BMG Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido (Num. 14466236). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001450-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MOLOZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001450-28.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: A M COMERCIO DE ARTIGOS 

OPTICOS LTDA - ME EXECUTADO: MARIO MOLOZZI Vistos etc. O 

executado efetuou a quitação do débito excutido (Num. 14771829 ). Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010522-85.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA HAUBERT 

BORDIGNON REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. O executado 

efetuou a quitação do débito excutido (Num. 14817861 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ROCHA (REQUERENTE)

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

PRATIADO PEÇAS E MECÂNICA DIESEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010066-72.2015.8.11.0040 REQUERENTE: AURELIO ROCHA REQUERIDO: 

PRATIADO PEÇAS E MECÂNICA DIESEL O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 190646 Nr: 4496-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 Processo nº. 4496-42.2018.811.0040.

Código nº. 190646.

Execução Pena de José Vaz da Silva.

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Prisão Domiciliar formulado pela defesa do 
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reeducando JOSÉ VAZ DA SILVA, fls. 133/137, juntou os documentos de 

fls. 138/177.

Parecer Ministerial de fls. 178/180, pelo indeferimento do pedido.

Relatório do quadro de saúdo do reeducando, fls. 190/194.

É o relatório, decido.

De largada, considerando que o MPE na fl. 130 e a Defesa na fl. 132 

manifestaram concordância com o cálculo de pena de fl. 128, homologo-o.

No tocante ao estado de saúde do reeducando José Vaz, depreende-se 

que no relatório apresentado pelo Enfermeiro do CRS, Sr. Wagner A. S. 

Pinto, matrícula 216280, COREN-MT 141397, na fl. 190, concluiu que as 

doenças apresentadas pelo reeducando estão controladas e pode 

permanecer sendo acompanhada ambulatoriamente no CRS.

Assim, inexiste a situação excepcional justificadora da prisão domiciliar, 

pois o relatório do quadro clinico do reeducando demonstra que o 

tratamento adequado ao caso é de atenção básica, disponível na Unidade 

Prisional.

Neste sentido, STJ - HC: 460649 RS 2018/0182908-3, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 03/08/2018.

HABEAS CORPUS Nº 460.649 - RS (2018/0182908-3) RELATOR : 

MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO IMPETRANTE : DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ADVOGADOS : RAFAEL 

RAPHAELLI - RS032676 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL PACIENTE : JOSE AURI BECKER DECISÃO Vistos. 

Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido 

de medida liminar, impetrado em favor de JOSE AURI BECKER contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim 

ementado (fl. 58, e-STJ): "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME 

FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INVIABILIDADE NO 

CASO CONCRETO. 1. A concessão de prisão domiciliar por doença grave, 

nos termos do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, deve atender a 

dois requisitos: a) a enfermidade deve ser comprovadamente grave; b) 

não pode haver possibilidade de a enfermidade ser tratada no interior do 

estabelecimento prisional ou do albergue. 2. No caso em tela, se 

depreende dos documentos acostados que a prisão domiciliar não se 

mostra imprescindível, de modo que ausentes impeditivos para 

cumprimento da pena no presídio local. Na hipótese não há menção de 

gravidade da doença ou impossibilidade de tratamento dentro do sistema 

prisional. Decisão mantida. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO". Consta 

dos autos que "o apenado cumpre pena privativa de liberdade de 16 anos 

e 06 meses de reclusão, estando atualmente no regime fechado, tendo 

iniciado o cumprimento da reprimenda em 03/01/2018" (fl. 60, e-STJ). No 

presente writ, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento 

ilegal em razão de decisão da origem que negou o pedido de concessão 

de prisão domiciliar ao paciente. Requer "LIMINAR a fim de que seja 

CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR requerida até o julgamento do mérito 

do presente writ" (fl. 5, e-STJ). É, no essencial, o relatório. O caso em 

exame não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de 

deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação 

configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no 

presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a 

tramitação completa do feito. Confira-se a motivação do acórdão 

impugnado ao negar a pleiteada prisão domiciliar (fl. 61, e-STJ): "No caso 

de prisão domiciliar em razão de doença grave deve se atender a dois 

requisitos. Primeiramente, a enfermidade deve ser comprovadamente 

grave e, ainda, que tal enfermidade não tenha a possibilidade de ser 

tratada no interior do estabelecimento prisional ou do albergue. No caso 

em tela, não há documento juntado aos autos que comprove e justifique a 

concessão do benefício. Os atestados médicos às fls. 08/25 não referem 

gravidade que autorize a prisão domiciliar ou impossibilidade de tratamento 

dentro do sistema prisional. Ainda que haja recomendação de cirurgia para 

retirada da vesícula biliar, não há menção de que o procedimento é 

complexo ou incompatível com o cumprimento da pena imposta. De tal 

forma, não foi possível constatar a imprescindibilidade da prisão domiciliar, 

medida essa, repiso, excepcional". Como visto, além de não padecer de 

nenhum vício ou de ausência de fundamentação, a pretensão trazida no 

writ demanda o exame de circunstâncias fático-processuais de modo 

mais aprofundado, tarefa insuscetível de ser realizada em juízo singular e 

prelibatório. Por fim, destaca-se que o pleito é satisfativo e confunde-se 

com o próprio mérito da impetração, devendo ser examinado após as 

informações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se 

informações à autoridade impetrada. Após, remetam-se os autos ao 

Ministério Público Federal para o parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília 

(DF), 26 de julho de 2018. MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Dessa forma, acompanho o Parecer Ministerial de fls. 178/180 e INDEFIRO 

o pedido de Prisão domiciliar formulado pelo reeducando José Vaz da 

Silva.

Intime-se o reeducando com cópia do cálculo de fl. 128.

Intime-se a Defesa e cientifique o MPE.

Às providências, cumpra-se.

Sorriso - MT, em 15 de agosto de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186848 Nr: 2217-83.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR MAKXIMOVITZ, ADELIER SOARES 

PINA, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:, ROBSON 

REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 INTIMAR OS NOBRES ADVOGADOS DRS. ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS E BENTO JOSÉ DE ALENCAR, PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTEM SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM 

FACE DE SEUS ASSISTIDOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122207 Nr: 715-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CARBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT

 Processo: 715-17.2015.811.0040 (Código 122207)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo expirado – prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

artigo 306, da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusado ROGERIO 

CARBONI.

O Ministério Público requereu às fls. 84/86 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que no dia 14 de março de 2016 o acusado 

ROGERIO CARBONI aderiu às condições relativas à suspensão 

condicional do processo que para a hipótese em concreto 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer mensalmente em 

Juízo para justificar suas atividades (fls. 48/49). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que o acusado cumpriu de 

forma integral o encargo originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo e, 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do 

processo, sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se 

operou a extinção da punibilidade do requerido.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de ROGERIO 

CARBONI, devidamente qualificado, relativamente à acusação da prática 

do delito descrito no artigo 306, da Lei n.º 9.503/1997, fazendo-o com 

fundamento nas disposições do art. 89, § 5º da Lei n.º 9.099/1995.
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Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93553 Nr: 5048-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO, CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES DA SILVA, MARCELIO ELIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FERNANDO 

MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - 

OAB:9.826/MT, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 18/09/2018, com início às 16h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119484 Nr: 1143-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo desistencia testemunhal supra.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93553 Nr: 5048-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO, CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES DA SILVA, MARCELIO ELIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FERNANDO 

MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - 

OAB:9.826/MT, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Processo: 5048-17.2012.811.0040 (código 93553)VISTOS/MV.Da 

Readequação da pautaDestarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno oralidade para o dia 18/09/2018, às 16:30 horas.

(...).Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 07 

de junho de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173985 Nr: 5637-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDON LOPES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE LOPES TEIXEIRA 

KRIEGER - OAB:152699/RJ, MYLENE FRANÇOISE KOESSLER - 

OAB:155159/RJ

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar 

GILDON LOPES TEIXEIRA como incurso na pena do artigo 217-A, do 

Código Penal, cumulado com a regra do artigo 71, também do Código Penal, 

por se tratar de duas vítimas diferentes.Passo agora a dosimetria da pena 

de forma individualizada(...)C) DA PENA DEFINITIVA E DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Em razão da regra estampada no art 71, do CP, tendo em vista que 

o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma 

espécie, contra vítimas diferentes, e pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como 

continuação do primeiro. E por serem penas iguais, aumento uma delas na 

razão de 1/6 , desprezando-se a outra, razão pela qual a pena definitiva 

do acusado resta fixada em 10 (dez) anos e 06 meses de reclusão.De 

acordo com o artigo 33, §2º, “a”, do CP, o regime inicial de cumprimento de 

pena do condenado será o fechado.Concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade, pois antes do término da instrução o acusado foi colocado 

em liberdade, não havendo notícias de que se aproximou das vítimas. 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.Deixo 

de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos porque 

ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 44, do CP.Intime-se 

pessoalmente o réu, e seu patrono via Dje, bem como, dê ciência pessoal 

ao nobre membro do MPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, 

CPP.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. Determino, ainda, que, 

após o trânsito em julgado da presente condenação, suspendam-se os 

direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação,

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141012 Nr: 325-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, RONI KRUG, CENI ANGELA 

KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT
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 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11548 Nr: 1906-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IRIS REGINATTO DE ARRUDA, AFONSO 

REGINATTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 902, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da resposta de ofício do INDEA de fls. 905/908.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13713 Nr: 2622-07.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, ILVO VENDRUSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 627, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da resposta de ofício do INDEA de fls. 642/645, 

oportunidade em que deverá manifestar sobre a inércia do executado em 

apresentar caução idônea, certificado à fl. 626.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado LUIZ 

ORIONE NETO, OAB/MT 3606, solicitando a devolução dos presentes 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 2490-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, MARILDA DE 

FÁTIMA BARRETO CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOMES, JUMELINO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169628 Nr: 10616-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132440 Nr: 2300-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARQUEZIN, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, informando o 

valor atualizado do débito para constar no ofício a ser expedido para o 

SERASAJUD, nos termos da decisão de fl. 215-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281410 Nr: 10147-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 215 de 684



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUEDIR DA SILVA RIBAS, EDERLY CATARINA 

CACERES RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147675 Nr: 7492-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Antonio Mussa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 221/222, 

diante da certidão de fl. 234, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IGOR PEREHOWSKI MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249523 Nr: 16264-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO, CARLOS KAZUO YANO, SOLANGE TAMIE FUTATA YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 62-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para a, no prazo de 15 dias, juntar a 

matrícula atualizada do imóvel a que se refere a cláusula oitava do acordo 

(fl. 59-verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212763 Nr: 4308-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RAQUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 101/102, 

diante da certidão de fl. 105, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209545 Nr: 1684-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA & SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CIOFFI NETTO - 

OAB:204517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 96 na qual a executada requer a substituição da penhora.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 38-11.1993.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A, LUIS FERNANDO 

DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA LAVOURÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, OTHON FIALHO BLESSMANN - OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4384-B/MT, 

ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE ENCERRAMENTO DE

 PROCESSO FALIMENTAR

 AUTOS N.º 38-11.1993.811.0055 - Código 6387

 ESPÉCIE: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

PARTE REQUERENTE: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A e LUIS FERNANDO 

DECANINI

PARTE RÉQUERIDA: COMERCIAL AGRÍCOLA LAVOURÃO LTDA

FINALIDADE: CIENTIFICAR CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

artigo 132, § 2º do Decreto-Lei nº 7.661/45, do encerramento do presente 
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processo falimentar relativo à empresa COMERCIAL AGRÍCOLA 

LAVOURÃO LTDA, CNPJ: 24968521000103, consoante sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de falência da empresa Comercial Agrícola 

Lavourão Ltda., decretada em 17/02/1994 (fls. 56/59). O síndico requereu 

o encerramento da falência ante a inexistência de ativos (fls. 539/542). 

Dessa feita, publicou-se o edital para que os interessados pugnassem o 

que entendessem devido para a defesa dos respectivos direitos, porém, o 

prazo transcorreu “in albis” (fl. 551). O síndico apresentou, ainda, o 

relatório final, como se vê às fls. 548/549. O “Parquet”, às fls. 554/558, 

manifestou pelo encerramento da falência, com a observância do artigo 75 

do Decreto-Lei n. 7.661/45. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. É certo que 

toda e qualquer falência, independentemente a que legislação esteja 

subordinada, reclama a habilitação de credores e a existência de ativos 

para arrecadação e alienação. Dessa feita, como inexistem ativos 

arrecadados na falência, não há qualquer razão para prosseguir com a 

execução coletiva, o que não impede que eventuais credores, pela via 

própria, continuem com a execução individual. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “FALÊNCIA - ENCERRAMENTO - AUSÊNCIA DE BENS A 

ARRECADAR - POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO 

FALIMENTAR - MEDIDA QUE NÃO EXTINGUE AS OBRIGAÇÕES DA 

FALIDA, NÃO OBSTA EVENTUAL PROCEDIMENTO PENAL NEM IMPEDE 

POSSÍVEL AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - ART 82 E §§ 

DA LEI N° 11.101/2005 - APELO DESPROVIDO”. (TJSP - 

9158904-87.2008.8.26.0000 Apelação Com Revisão / Crimes Falimentares, 

Órgão julgador: Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Relator(a): 

Elliot Akel, Data do julgamento: 04/03/2009) Chama-se falência frustrada a 

situação em que se afere a inexistência de patrimônio do falido ou se 

mostra insuficiente para sequer arcar com o pagamento das despesas da 

demanda. É o que ocorre no caso judicializado. Nessa hipótese, o 

encerramento da falência é medida de rigor, seguindo os ditames do artigo 

75 do Decreto-Lei n. 7.661/1945, como levado a cabo, sem interferir em 

eventual responsabilização dos sócios em demanda própria ou na 

extinção das obrigações falimentares, além de também não interferir em 

eventual persecução criminal. Posto isso, DECLARO encerrada a falência 

de Comercial Agrícola Lavourão Ltda., subsistindo as suas obrigações na 

forma do artigo 135 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e sem interferência em 

eventual responsabilização dos sócios na seara própria e de eventual 

persecução criminal. EXPEÇAM-SE o edital do artigo 132, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 7.661/1945 e as comunicações necessárias. CUMPRA-SE, 

ainda, o artigo 132, § 3º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Não há, 

infelizmente, como promover a remuneração do síndico, haja vista que, na 

forma do artigo 67, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, está condicionada 

à localização e venda de ativos da massa, o que não ocorreu na espécie. 

P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Transitada em julgado a sentença e cumpridas as 

diligências necessárias, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Tangará da Serra - MT, 22 de agosto de 2018.

Élida Juliane Schneider

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16530 Nr: 2858-22.2001.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ZANTHUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMEWNTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL FORNO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÉZIO ANTONIO ROCHA - 

OAB:13.492, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

ROBERTO DIAS RUOZZI - OAB:130311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 EDITAL DE ENCERRAMENTO DE FALÊNCIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAL FORNO & CIA LTDA, CNPJ: 

03185251000186. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CIENTIFICAR CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

Art. 99, parágrafo único da Lei n. 11.101/2005, do encerramento do 

presente processo falimentar relativo à empresa, acima qualificada, 

consoante sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de falência da empresa Dal Forno & 

Cia Ltda., decretada em 03/03/2008 (fls. 217/229). O Administrador Judicial 

requereu o encerramento da falência (fls. 322/325), ante a inexistência de 

ativos, bem como a inexistência de credores habilitados, não obstante 

tenha sido publicado o edital de chamamento de credores (fl. 321). O 

“Parquet” manifestou às fls. 330/331. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. É 

certo que toda e qualquer falência, independentemente a que legislação 

esteja subordinada, reclama a habilitação de credores e a existência de 

ativos para arrecadação e alienação. Não tendo havido habilitação de 

qualquer credor, nem ativos arrecadados, impõe-se o encerramento da 

falência. Segundo entendimento jurisprudencial, a inexistência de credores 

habilitados, por si só, implica no encerramento da falência por falta de 

objeto. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto: “Falência – 

Inexistência de habilitação de crédito no prazo fixado na sentença 

declaratória da quebra – Encerramento da falência – Recurso não provido” 

(TJSP, Ap. Nº 266.506-1 – São Paulo – 4ª Camara Cível – Relator: Toledo 

Silva – VU). Destaque-se que nem mesmo o requerente da falência 

providenciou a habilitação de seu crédito, não sendo admitida a habilitação 

automática do credor que requereu a falência do devedor. Nesse sentido: 

"FALÊNCIA - Ausência de credores - Hipótese em que nem o requerente 

se habilitou - Inocorrência de habilitação automática - Decreto de 

encerramento do processo por falta de objeto - Admissibilidade - Sentença 

confirmada - Recurso improvido - Decretada a falência, se os credores, 

incluindo-se entre ele o próprio requerente da quebra, não se habilitarem 

no prazo marcado pela sentença, torna-se inviável o prosseguimento do 

processo pela manifesta ausência de interesse na instauração do 

concurso universal de credores, justifícando-se, assim, o encerramento 

da falência com extinção do processo" (Apelação Cível n. 279.558-4/1 - 

São Paulo - 3;1 Câmara de Direito Privado - Relator Antônio Maria - 

15.02.05 - V. U.). Não bastasse isso, inexistem ativos arrecadados na 

falência, motivo pelo qual não há razão para prosseguir com a execução 

coletiva, o que não impede que eventuais credores, pela via própria, 

continuem com a execução individual, como faz ver o seguinte julgado: 

“FALÊNCIA - ENCERRAMENTO - AUSÊNCIA DE BENS A ARRECADAR - 

POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO FALIMENTAR - 

MEDIDA QUE NÃO EXTINGUE AS OBRIGAÇÕES DA FALIDA, NÃO OBSTA 

EVENTUAL PROCEDIMENTO PENAL NEM IMPEDE POSSÍVEL AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - ART 82 E §§ DA LEI N° 11.101/2005 

- APELO DESPROVIDO” (9158904-87.2008.8.26.0000 Apelação Com 

Revisão / Crimes Falimentares, Órgão julgador: Câmara Reservada à 

Falência e Recuperação, Relator(a): Elliot Akel, Data do julgamento: 

04/03/2009). Manuel Justino Bezerra Filho (Jurisprudência da Nova Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências, RT, 2006, pp. 342/344) também 

demonstra, com farta jurisprudência, que o encerramento da falência se 

justifica. No mais, vale dizer que o encerramento da falência, além de não 

prejudicar a execução individual dos créditos, também não interfere em 

eventual responsabilização dos sócios em demanda própria e em eventual 

persecução penal, tal qual não implica extinção das obrigações 

falimentares. Bem por isso, não se mostra imprescindível a audiência da 

Fazenda Pública e do requerente que sequer habilitou o seu crédito. Posto 

isso, DECLARO encerrada a falência da Dal Forno & Cia Ltda., subsistindo 

as suas obrigações na forma do artigo 158 da Lei 11.101/05 e sem 

interferência em eventual responsabilização dos sócios na seara própria e 

em eventual persecução criminal, além de ressalvar a execução individual 

dos créditos. EXPEÇAM-SE o edital do artigo 156, parágrafo único, da Lei 

11.101/05 e as comunicações necessárias. Não há, infelizmente, como 

promover a remuneração do Administrador Judicial, haja vista que, 

conforme interpretação do artigo 24, § 1º, da Lei n. 11.101/05, está 

condicionada à localização e venda de ativos da massa, o que não 

ocorreu na espécie. P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Transitada em julgado a 

sentença e cumpridas as diligências necessárias, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Élida Juliane Schneider, 

digitei.
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Tangará da Serra, 22 de agosto de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114594 Nr: 4764-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BARCELLOS DE MOURA, ANTONIO 

FRANCO DA ROCHA JUNIOR, EDILENE BARRIOS DE AZAMBUJA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILEY PEÇANHA COELHO, ROSANGELA 

ALBUQUERQUE GOES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCO DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:3350/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

requerida/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando 

que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

157/157-verso requerendo a complementação das diligências no valor de 

R$ 551,10 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos), devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133353 Nr: 3279-60.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO RIBEIRO DE SOUZA, JOSEFA PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106, FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

483/484, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura do Termo de 

Penhora e Depósito do bem indicado nos autos, com o que a parte 

executada Rubem Helfensteim, foi nomeada depositária fiel do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 6540-38.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL PEREIRA VIEIRA, DORIVAL 

GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL PERETTI PAVESI - 

OAB:OAB/PR 72.007

 Certifico e dou fé que a petição de fl. 258 menciona a proposição de 

objeção de pré-executivade e de juntada de atestado de óbito, entretanto, 

não há qualquer documento/informação anexa. Certifico, ainda, que em 

consulta à carta precatória no e. TJPR sob o nº 

0001040-57.2017.8.16.0080 não consegui extrair referidos documentos. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado que assina à petição de fl. 258 para que promova a juntada 

completa da objeção de pré-executividade e da certidão de óbito do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198116 Nr: 13285-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Becker de Assis Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão parcialmente positiva do Oficial de Justiça de fl. 

271-verso e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136697 Nr: 6960-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGPDD, VPDS, APDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALLA BONA - 

OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos e do petitório de fl. 102 vejo que merece acolhimento 
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o requerimento de bloqueio do montante de seguro a ser recebido pela 

parte executada.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial de fl. 104, 

OFICIE-SE a Seguradora Líder – Administradora do Seguro DPVAT, para 

que, proceda com o bloqueio do montante de R$ 28.461,44 (vinte oito mil 

quatrocentos sessenta e um reais quarenta e quatro centavos) de 

eventual seguro a ser percebido por Aldair Pereira da Silva, portador do 

CPF 023.097451-11, a título de débito alimentar constante no presente 

feito.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242722 Nr: 10947-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA ALENCAR BENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE REIS PAVAO, BRUNO 

HENRIQUE REIS PAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:10.374-B, 

Gabriella de Souza Machiavelli - OAB:19727, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que, intimo os embargados, na(s) pessoa(s) de seu(s) 

procurador(es), para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, dia 26/09/2018 às 15h45, na sala de Audiência da Segunda 

Vara Cível.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136697 Nr: 6960-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGPDD, VPDS, APDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALLA BONA - 

OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa trazer aos autos, o endereço completo e atualizado da Seguradora 

Líder - Administradora do Seguro DPVAT, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para posterior cumprimento de decisão proferida no respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259956 Nr: 24812-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA, JOÂO JOSÉ DE SANTANA, ARACY AUGUSTA 

SANTANA, JERINO JOSE SANTANA, IVANI BARBOSA SANTANA DOS 

SANTOS, ANTONIO JOSÉ SANTANA, DALVA AUGUSTA SANTANA, 

ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca de certidão do oficial de justiça de fl. 62.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274751 Nr: 4785-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMC, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO 

DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fls. 42 requerendo vistas 

do processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – 

VI da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar o advogado 

da parte requerida para comparecer na Secretaria para a retirada do 

processo em carga como solicitado.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252828 Nr: 19081-88.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE LUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para tanto, 

CONDENO os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangará 

da Serra, a fim de fornecerem ao menor, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

alimento especial “Pregomim Pepti 400g”, pelo período recomendado pelos 

profissionais médicos, bem como para que providenciem todos os demais 

aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de 

saúde relatado na inicial.Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento 

em caso de descumprimento dos requeridos serão determinadas as 

sanções pertinentes à autoridade recalcitrante da desobediência à ordem 

judicial e seus consequentes efeitos, como caracterização do crime de 

desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 do CP) ou de 

crime de responsabilidade e ainda bloqueio de verbas públicas, conforme 

o caso demonstrar.Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo 

ser cumprida no prazo acima mencionado, mesmo que para isso os 

requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou 

particular.Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar 

os requeridos, conforme dispõe o art. 3º da lei n. 7.603/01 e o artigo 460 

da CNGC.Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, 

por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, 

conforme orientação do TJMT.Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos 

à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, posto 

que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos 

termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as 

anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244315 Nr: 12233-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMDS, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 
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WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, OFICIE-SE a empresa CTIS Tecnologia 

S.A., para que proceda com o desconto mensal da remuneração 

percebida pelo executado Luremberg de Figueiredo Sales, a título de 

alimentos em favor da filha Ana Alice Mendes da Silva, no valor de 34% 

(trinta e quatro por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde 

atualmente a R$ 324,36 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 

centavos), a ser depositado na conta bancária da representante legal da 

criança, Sra. Françoise Mendes da Silva, Banco Santander, agência 1666, 

conta 01-004307-6.

No mais, proceda-se com a intimação do executado no endereço 

informado à fl. 54.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267131 Nr: 29994-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DANTAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

requerente, por meio de sua procuradora, bem como pessoalmente, para 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Devidamente intimada à procuradora do requerente (fl. 29), bem como o 

requerente (fl. 35), ambos deixaram transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (fl. 36).

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, in verbis:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, considerando que a parte requerente e sua procuradora não 

manifestaram interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226299 Nr: 15309-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B

 Vistos,

Atente-se à Secretaria quanto à conclusão dos autos para a realização de 

audiência de conciliação designada à fl. 159, mesmo que para proceder à 

abertura da ata, ante a ausência das partes.

Desse modo, designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 

2018, às 14h00min (MT), perante este Juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276335 Nr: 5957-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS, 

KAREN PRISCILA ROCHA, JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 Certifico que os embargos monitórios de fls. 44/101 são tempestivos. 

Desse modo, intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze dias).

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218617 Nr: 8774-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

LAZZARINI - OAB:OAB/SP 234.961, JOSY CARLA DE CAMPOS ALVES 

- OAB:OAB/SP 228.099, SANDRO ARANDA MENDES - OAB:343586

 Certifico que intimo a parte embargante para se manifestar sobre a 

petição e comprovantes de fls. 288/289, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273836 Nr: 4150-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 273836.

Vistos,

 Considerando que houve o comparecimento espontâneo dos executados 

não citados com a apresentação de embargos à execução, intime-se a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).
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Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA, AMANDA PEGORARO MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Autos nº: 272043.

 Vistos,

 Aguarde-se a providência determinada nos autos em apenso (Cód. 

284716).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281567 Nr: 10278-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VARZEA GRANDE-MT 3ª Vª CÍVEL, ESPOLIO DE 

OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa da Oficial de Justiça 

de fl. 60.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276644 Nr: 6283-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA 

KRAINOVIC RIZZARDI, RMA AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fls. 26/27, bem como efetuar o 

pagamento do importe de R$ 3.086,78 (três mil e oitenta e seis reais e 

setenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça WILSON CÉSAR ROSA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278127 Nr: 7498-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE, 

JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Teixeira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Presidente, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242494 Nr: 10853-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MIGUEL GRAMULHA NETO, ELSA 

SANTINELO GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 183/193, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246436 Nr: 13904-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que as contrarrazões de fls. 118/120 são tempestivas.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

1640/1646 é tempestiva.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286282 Nr: 14120-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de execução fl. 43, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de três diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284716 Nr: 12854-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DA SILVA TRAVAGINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS 

WILLIANS DE OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA 

ZANATTA, GERLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT

 Certfico que, nos termos do disposto no § 3.º do art. 677 do CPC, procedo 

à citação dos embargados, na pessoa de sua procuradora, dos termos da 

presente ação e para comparecimento na audiência de conciliação 

designada para a data de 25/9/2018, às 16h, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, ficando advertidas de que, o prazo para contestar é 

de 15 dias úteis, e se iniciará da data da audiência de conciliação, caso 

não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, conforme a decisão a seguir (parcialmente transcrita): 

"...designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de setembro 

de 2018, às 16 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual. Intime-se a parte Embargante 

da designação da audiência acima na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§ 3º, do CPC).Cite-se e intime-se a parte Embargada, advertindo-a que o 

prazo para contestar é de quinze dias úteis, ex vi, art. 679 do CPC, que se 

iniciará da audiência de conciliação, caso não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes na audiência (art. 335, inciso I, do 

CPC). Quedando-se a parte Embargada inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do 

CPC.Registro que as partes devem ser cientificadas que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), sendo certo que a ausência 

injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC... "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171965 Nr: 13551-11.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDONIA CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.663, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre o pedido 

de desistência de fl. 363, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282097 Nr: 10711-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, SARTOR & 

BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls.163/164 

juntada aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286414 Nr: 14227-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADBI FARES - 

OAB:9265-MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:OAB/MT 

13.356, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Certifico que a parte requerente deixou de comprovar o pagamento dos 

emolumentos devidos ao Distribuidor, no importe de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos). Desse modo, intimo a parte requerente 

novamente para resolver referida pendência, nos moldes mencionados na 

certidão de fl. 13, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216623 Nr: 7183-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR 7ª VARA, ESPOLIO DE ALBERTO 

AMBRÓSIO, ANGELA MARIA AMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR NEVES BELEM, HARRI PSCHEIDT, IEDA 

MARA DEMOMI PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49.690, FLAVIO PELHE GIMENEZ - OAB:52.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-D, ANDRÉ KATSUYOSHI NISHIMURA - OAB:OAB/PR 

53.796

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre os 

esclarecimentos apresentados pelo Perito às fls. 275/285, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171326 Nr: 12806-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARI TORRES, WESLEY LOPES TORRES, 

MARIA LOPES DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERAÇAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/mt, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Certifico que decorreu em 17/08/2018 o prazo para a parte executada 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, tendo permanecido 

inerte. Desse modo, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 7599-17.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME, CÍCERO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 185, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156491 Nr: 5106-38.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156491 Nr: 5106-38.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170057 Nr: 11184-14.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Bernardo Amaral Botelho - OAB:98.988/RJ, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, Pedro Madureira de Pinho - 

OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 1063/1078 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171351 Nr: 12850-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - 

OAB:9445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (21/02/2014 – fls. 26), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que ante os elementos atinentes a demonstração da incapacidade, a 

natureza do benefício e a hipossuficiência da parte autora, de rigor a 

antecipação da tutela. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência socialSentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de agosto de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178274 Nr: 20395-74.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

art. 487, I do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Certificado o trânsito e não 

havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo, inclusive na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 7497-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA VIEIRA DA SILVA, MARTA NAZARE DA 

SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando detidamente os autos verifica-se que a 

requerente Elisangela Vieira da Silva atingiu a maioridade civil no curso da 

presente ação, sendo certo que o instrumento de mandato de fls.15;152 e 

158 foi subscrita por sua guardiã, na qualidade de representante legal, à 

época da propositura da ação, sendo assim, intimo o patrono da parte 

autora para que regularize a representação processual de seu cliente, no 

prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145826 Nr: 5529-32.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, KAREN PATRICIA DOS 

REIS LADEIA, KAROLINE LIRA LADEIA, VINICIUS D'CESAR LIRA LADEIA, 

JCLL, JGDRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Intime-se as partes, por meio de seus procuradores, a especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

2 - Outrossim, abra-se vista então ao Ministério Público para que se 

manifeste em igual prazo sobre o feito, uma vez estando presentes 

menores e havendo pedindo que se relaciona ao ente público em questão.

Após conclusos. Cumpra-se com urgência.

Considerando que há interesse de menores no feito, além do fato do

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137608 Nr: 7970-20.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LEONCIO RAMOS, LIVIA VANESSA 

HERNANDES, VILMA LEONCIO RAMOS, LAYSA RUANA HERNANDES, 

LYGIA VANUZA HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

MIGUEL ROMANHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Intime-se as partes, por meio de seus procuradores, a especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

2 - Outrossim, abra-se vista então ao Ministério Público para que se 

manifeste em igual prazo sobre o feito, uma vez estando presentes 

menores e havendo pedindo que se relaciona ao ente público em questão.

Após conclusos. Cumpra-se com urgência.

Considerando que há interesse de menores no feito, além do fato do

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159569 Nr: 8644-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Verbas de 

sucumbência pela autora, com honorários arbitrados no percentual mínimo 

previsto no §3º, do artigo 85, do CPC, observando-se o valor da causa, 

ante a ausência de condenação (§4º do mesmo artigo).Uma vez estando o 

réu ciente da execução fiscal em apenso, não havendo efeito suspensivo 

desta, após a intimação desta decisão, proceda-se com o devido 

prosseguimento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 48898 Nr: 4307-73.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA FORNECEDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, 

WALDEMAR SCHIMIDT, PLINIO TONIOLO SCHIMIDT, URSULINA TONIOLO 

SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624 OAB/MT, JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605 OAB/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:

 Execução Fiscal nº 2005/144 Cód. 48898

Vistos,

DEFIRO o pedido de fls. 245 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC 

e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

 Deverão os autos permanecer em Gabinete como estabelecido pelo 

aludido Provimento.

Cumprido integralmente a presente decisão, havendo penhora, abra-se 

vistas à parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

dias, nos termos do art. 16, da Lei 6.830/80.

O executado foi devidamente intimado da penhora realizada, conforme 

consta às fls. 241. Saliento que quanto a intimação da executada Ursulina, 

deve ser aplicado o art. 274, § único do CPC.

Quanto aos valores penhorados anteriormente, tendo em vista que não 

houve manifestação da parte executada, defiro o pedido para 

levantamento dos valores em favor do exequente.

Intime-se.
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 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 15 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282839 Nr: 11369-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA IZABEL LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166061 Nr: 5185-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SAVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, para informar o endereço 

atualizado do autor (bairro/setor), no prazo de 15 (quinze) dias, para 

posterior ato intimatório de realização de perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167633 Nr: 7866-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZAMOR LORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerida a 

manifestar-se sobre a informação pericial de fl. 122, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173573 Nr: 15320-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH SEVERINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROC.F.1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico que a sentença de fls. 41/42 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201183 Nr: 15642-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINA ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 Certifico que a sentença de fls. 29/30 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129410 Nr: 9196-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DINALVA MUSSULI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO, para devolução dos autos nº 9196-94.2010.811.0055, 

Protocolo 129410, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132784 Nr: 2673-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Proc. n° 2673-32.2011.811.0055 – Cód.132784

VISTOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer promovida pela defensoria 

Pública Estadual onde se tutela a garantia à saúde do requerente Sidinei 

Lira, obrigado o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra 

a fornecer os medicamentos Levodopa, Carbidopa, Entacapona (Stalevo).

Em analise minuciosa dos autos pude constatar que o feito tramita dês do 

ano de 2011, porem o ente requerido nunca cumpriu integralmente a 

determinação judicial imposta, sendo frequente o pleito de bloqueio judicial 

para a aquisição dos medicamentos.

Às fls. 423/424, consta manifestação do Estado de Mato Grosso, 

requerendo que a parte autora fosse intimada a fornecer a documentação 

necessária a fim de que fosse dado cumprimento à liminar.

Assim, nos termos do art. 6º do CPC, DETERMINO:

1 - Que o autor procure a Secretaria Municipal de Saúde deste município, 

munido de receitas e laudos médicos recentes, conforme requerido às fls. 

556/557, a fim de que o Estado possa cumprir com a liminar deferida.

2 - Intime-se a Secretaria Municipal de Saúde para que no prazo de 

30(trinta) dias, comprove nos autos a entrega da medicação pleiteada 

conforme prescrição medica.

3 – Com as informações nos autos , PROCEDA-SE as baixas e anotações 

devidas e, arquive-se, com as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 170888 Nr: 12283-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao acessar o sistema eprecWeb da Justiça Federal 

objetivando expedir o Precatório pertinente, o aludido sistema alertou 

sobre a impossibilidade de salvar a mencionada requisição em razão de 

situação irregular do CPF da exequente Maria Helena Gomes Leandro junto 

a receita federal, conforme depreende-se do "print" da tela que segue 

anexo, e ainda, extrato da pesquisa da situação do CPF pertinente (segue 

anexo), diante disso intimo o exequente para que requeira o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134053 Nr: 4086-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIE CRISTY GUZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Proc. nº. 4086-80.2011.811.0055 – Cód. 134053

VISTOS ETC.

In casu, vislumbro que o objeto pleiteado foi devidamente atendido, tendo 

em vista a Sentença Procedente de fls.134/136v, com o bloqueio das 

contas públicas e posterior prestação de contas juntada aos autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

 Sem custas.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240052 Nr: 7863-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DA CRUZ & CIA LTDA, LEDA MAZUTTI DA 

CRUZ, GRECI MARA DA CRUZ, GRACIANE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143797 Nr: 3358-05.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. C. DA SILVA JUNIOR ME, JOSE ADOLFO 

CORREA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$795,79, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001400-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DE SERRA 

(IMPETRADO)

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 

MUNICIPALIDADE, id. 14686193, id 14686197, id. 14686198 e id. 14686200, 

na conformidade da decisão ID. 11734085. NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261245 Nr: 25793-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana de Oliveira Borges 

Moreti - OAB:OAB/MT 16.476, VANESSA LUZIA DOS SANTOS 

MARQUES - OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o requerimento retro e com fulcro no princípio da cooperação, 

oficie-se ao BRASILCAP Capitalização S/A para que informe a este Juízo a 

existência de recursos financeiros deixados em nome de Valdemar 

Manrich, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, oportunize-se manifestação da parte e do membro 

ministerial.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 6636-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a atribuição de efeito suspensivo pelo Agravo de 

Instrumento n.º 1008706-45.2018.811.0000, suspenda-se os autos até o 

exame de mérito do pedido de gratuidade em grau recursal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280714 Nr: 9534-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MARTINS RODRIGUES DANCETERIA-ME, SERRA 

DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E AGUA MINERAL LTDA, M. C. MACHADO 

TORMES - ME, A. V. DOS SANTOS COMERCIO DE GÁS, SERVE GAZ COM. 

DE GAZ EIRELLI-ME, M. A. B. MENDES & CIA-LTDA-ME, SILAS SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de interdito proibitório com tutela de urgência ajuizada 

por M. Martins Rodrigues Danceteria-Me e outros em desfavor de 

Associação Brasileira dos Caminhoneiros - Abcam, em que este Juízo 

extinguiu o feito sem resolução do mérito pela perda do objeto e condenou 

os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais em 

razão do seu indeferimento quando da análise da liminar concedida.

Inconformado com a sentença nesse ponto interpôs apelação (fls. 39/47). 

Não houve a apresentação de contrarrazões, visto que não angularizada 

a relação processual.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, convém deixar desde logo ressaltada a plena possibilidade do 

exercício do juízo de retratação, admitido consoante o §7º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil.

Em prosseguimento, mantenho a sentença por seus próprios 

fundamentos.

Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o pedido 

liminar foi deferido, todavia determinou-se a emenda da inicial por possuir 

sérios problemas que foram apontados quando da análise preliminar no 

Juízo Plantonista. É certo que os requerentes não juntaram os documentos 

constitutivos das pessoas jurídicas postulantes, documentos pessoais do 

autor pessoa física, comprovantes de endereço, comprovação da 

condição de hipossuficiência e até mesmo o valor da causa não foi 

informado.

Entretanto, em razão da cessação das obstruções das rodovias no mês 

de maio do corrente ano e tendo em vista o pedido de extinção pela perda 

superveniente do objeto pelos autores, o feito foi extinto sem resolução do 

mérito.

Assevero ainda que acertadamente a sentença condenou os requerentes 

nas custas e despesas processuais em razão do indeferimento da 

gratuidade da justiça (fls. 33/35).

 Desse modo, justifica-se a extinção da presente ação, bem como da 

condenação dos autores no pagamento das custas e despesas 

processuais, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para processamento, análise e julgamento da insurgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121759 Nr: 829-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSE HENRIQUE 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito movido por 

Eleonor Ogliari em face de José Henrique Rockenbach e Felix Humberto 

Simoneti todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes nos autos código 18509 (fls. 918/920) 

o presente feito ficou suspenso até cumprimento integral da avença nos 

autos dos embargos.

Decorrido o prazo da suspensão, as partes conjuntamente pugnaram pela 

extinção do feito em razão do cumprimento integral do acordo (fl. 928).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação entabulado no acordo, só cumpre 

ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso III, b), do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 919). Eventuais custas 

remanescentes em face do autor, nos termo da cláusula 11ª do acordo.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS ACERCA ACERCA DOS EMBARGOS A PENHORA APRESENTADOS 

PELA PARTE EXECUTADA AS FLS. 84/105, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280714 Nr: 9534-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MARTINS RODRIGUES DANCETERIA-ME, SERRA 

DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E AGUA MINERAL LTDA, M. C. MACHADO 

TORMES - ME, A. V. DOS SANTOS COMERCIO DE GÁS, SERVE GAZ COM. 

DE GAZ EIRELLI-ME, M. A. B. MENDES & CIA-LTDA-ME, SILAS SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cuida-se de ação de interdito proibitório com tutela de urgência 

ajuizada por M. Martins Rodrigues Danceteria-Me e outros em desfavor de 

Associação Brasileira dos Caminhoneiros - Abcam, em que este Juízo 

extinguiu o feito sem resolução do mérito pela perda do objeto e condenou 

os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais em 

razão do seu indeferimento quando da análise da liminar 

concedida.Inconformado com a sentença nesse ponto interpôs apelação 

(fls. 39/47). Não houve a apresentação de contrarrazões, visto que não 

angularizada a relação processual.Após, os autos vieram-me conclusos.É 

o relato necessário. Fundamento e decido.Inicialmente, convém deixar 

desde logo ressaltada a plena possibilidade do exercício do juízo de 

retratação, admitido consoante o §7º do artigo 485 do Código de Processo 

Civil.Em prosseguimento, mantenho a sentença por seus próprios 

fundamentos.
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Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o pedido 

liminar foi deferido, todavia determinou-se a emenda da inicial por possuir 

sérios problemas que foram apontados quando da análise preliminar no 

Juízo Plantonista. É certo que os requerentes não juntaram os documentos 

constitutivos das pessoas jurídicas postulantes, documentos pessoais do 

autor pessoa física, comprovantes de endereço, comprovação da 

condição de hipossuficiência e até mesmo o valor da causa não foi 

informado.Entretanto, em razão da cessação das obstruções das 

rodovias no mês de maio do corrente ano e tendo em vista o pedido de 

extinção pela perda superveniente do objeto pelos autores, o feito foi 

extinto sem resolução do mérito.Assevero ainda que acertadamente a 

sentença condenou os requerentes nas custas e despesas processuais 

em razão do indeferimento da gratuidade da justiça (fls. 33/35). Desse 

modo, justifica-se a extinção da presente ação, bem como da condenação 

dos autores no pagamento das custas e despesas processuais, em razão 

do indeferimento da gratuidade da justiça.Assim, encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para processamento, 

análise e julgamento da insurgência.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 2638-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYOVAC BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, SUZAN MICHELLY 

COELHO FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS ACERCA DA CESSÃO DE 

CRÉDITO FEITA POR CRYOVAC BRASIL LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA 

ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA EPP, INFORMADA ÀS FLS. 297/303 

E ADITAMENTO DE FLS. 302/303. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223455 Nr: 12801-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847 MT, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação do perito, no centro desta cidade, ao qual será 

acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169227 Nr: 10107-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA ME, 

LUCAS CASUSA JERONIMO, EDILAINE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao 

complemento de DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR Por fim, observo que foram 

realizadas sete diligencias a mais para cumprir a finalidade do mandado, 

assim esclareço que o valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos) destinados ao custeio das despesas das diligências não 

foram suficientes ao custeio da totalidade destas, assim solicito da parte 

autora que providencie o pagamento da importância de R$ 257,18 

(duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) a título de 

complemento das despesas de condução, referente a 07 (seis) diligências 

locais realizadas nesta cidade .Quantia esta que deverá ser depositada 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, tudo conforme provimento em vigência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279056 Nr: 8276-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA, CLOVIS ANTONIO 

GARCIA BORGES, CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276

 Vistos,

Inicialmente, intime-se o requerido Elias de Oliveira Motta para que 

regularize sua representação processual, colacionando aos autos 

procuração, no prazo de 15 (quinze).

Considerando-se o pugnado às fls. 95/96 e com fulcro no princípio da 

cooperação, diligencie-se perante os sistemas conveniados ao Tribunal de 

Justiça para tentativa de localização de endereço atualizado dos 

requeridos Clovis Antônio Garcia Borges e Clecivaldo de Sousa Ribeiro.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação dos requeridos.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, determino que os documentos obtidos através do sistema 

INFOSEG em nome de Clecivaldo de Sousa Ribeiro sejam mantidos em 

pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139025 Nr: 9469-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR VIEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se 

o exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na 

adjudicação, deverá o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, 

do CPC, e caso pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá 

indicar leiloeiro para a realização da hasta pública, caso queira, nos 

termos do artigo 883, do CPC.Cumpridas com as diligências supra, 

conclusos para fixação dos parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 

885, do CPC.Em caso de manifestação negativa deverá o exequente dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de 

bens penhoráveis.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 
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Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE O DOUTO JUIZO DA COMARCA DE SAPEZAL, NO DIA 

27/09/2018, AS 14:00 HORAS, PARA A INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA 

ARROLADA PELA PÁRTE REQUERIDA PAULO RICARDO DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 1352-45.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN 

HAMMES, ARLEI IVETE NEUMANN BULOW, ELOI SADI BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA da peticao da parte executada acostada as fls. 

372-373, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar no prazo legal, sobre o teor da petição 

de folhas 150/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244447 Nr: 12330-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBOI COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como manifestar acerca da certidão, Certifico que decorreu o 

prazo e o requerido não ofereceu contestação nos autos, conforme 

mandado de citação de folhas 66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26291 Nr: 2746-48.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTO ANTONIO STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029, 

MARCIO ANTONIO SASSO - OAB:28922-A, RONALDO MAGNO DA 

SILVA - OAB:74604, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - 

OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como acerca da certidão: Certifico que até a presente data 

não houve resposta ao oficio expedido nos autos para o Juiz (a) Federal 

da 8ª Vara Federal /MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276492 Nr: 6093-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI, THAISE AYRES 

BEZERRA ZULI, FABIO BREVES WASHINGTON, ANDREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligencia 

do oficial, esclareço que o valor de R$ 73,48 destinados ao custeio das 

despesas de diligência não foram suficientes, portanto, solicito da parte 

autora que providencie o pagamento de complementação de diligências no 

valor de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais e setenta centavos) pelas 

diligências já realizadas. Por fim, aguardo decurso do prazo para entrega 

da coisa determinada com cópia do mandado para busca e apreensão em 

de caso descumprimento. O referido é verdade e dou fé. Tangara da 

Serra, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237072 Nr: 4052-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA, GISLENE APARECIDA 

FIRMINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto a certidão do 

oficial de justiça de folhas 94. v, bem como requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256690 Nr: 22003-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JUNIOR MATEUS DE MEDEIROS, VALMIR JOSE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. PEREIRA E PIANA LTDA - ME, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CLV MULTIMARCAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 165.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124141 Nr: 3133-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ, LOIR VAZ, ADALTO 

APARECIDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, no endereço Fazenda Flor da Serra II, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 205524 Nr: 19203-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLISON JUNIOR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos, Trata-se de processo executivo em que o recuperando foi preso 

em flagrante por outro crime, segregação que foi convertida nesta data em 

preventiva. Vindo para audiência de custódia, já foi determinada a 

realização da solenidade de justificativa, tendo o “parquet”, na sequência, 

pedido a regressão definitiva com a perda de 1/3 dos dias remidos e a 

defesa, por sua vez, a manutenção do regime menos rigoroso. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. Importante consignar que o art. 118 

da LEP, dispõe: Não se trata, então, de negar vigência ao princípio da 

presunção de inocência, o qual incide amplamente no âmbito do feito em 

que apurado o novo ilícito, mas de aplicar expressa cominação legal, cuja 

constitucionalidade jamais foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal. 

De outra parte, entendimento em sentido contrário, sem sombra de dúvida, 

ensejaria a impunidade dos infratores. Isso porque os apenados poderiam 

cometer delitos durante o cumprimento da pena sem nada a temer, pois as 

sanções decorrentes de seus atos ilícitos restariam estagnadas, tornando 

a punição inócua. Pois bem, a partir da conclusão da existência de falta 

grave, imperioso registrar que as consequências serão a alteração da 

data-base para progressão e a perda de dias remidos. No tocante a essa 

última consequência, assinalo que o réu cumpria pena em regime aberto e 

se envolveu novamente com ilícitos da mesma natureza, razão pela qual 

entendo que deve incidir a perda de 1/3 doas dias remidos. Com tais 

considerações, respeitando posições jurídicas diversas, determino a 

REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO, com alteração da data-base 

para nova progressão para o dia de sua prisão em flagrante e a perda de 

1/3 dos dias remidos. Atualize-se o cálculo e após, vista as partes, nos 

termos da ordem de serviço. SIRVA O TERMO EM TELA COMO MANDADO 

DE PRISÃO, DEVENDO A SECRETARIA PROVIDENCIAR A ANOTAÇÃO DA 

SEGREGAÇÃO NO SISTEMA APOLO. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 171913 Nr: 13489-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

 Considerando que foi designada audiência de instrução para o dia 

12/09/2018, referente ao outro processo pela qual o reeducando se 

encontra preso, redesigno a solenidade de justificação também, para a 

mesma data, às 16h 30min, saindo os presentes intimados.

INCLUA-SE OS DADOS DO CAUSÍDICO COMO ADVOGADO DO 

REEDUCANDO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 281075 Nr: 18581-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Estado de Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de JustiçaVálido como 

atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 15/08/2018Dados 

GeraisExecução Número: 18581-03.2013.811.0042Nome Reeducando: 

Marcos Paulo Almeida SantosPena Data do Fato Início Cumprimento 

Livramento Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 6a 0m 0d 

17/04/2013 17/04/2013 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 18a 4m 28d 

17/04/2013 17/04/2013 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 8a 3m 12d 

07/02/2013 17/04/2013 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 10a 4m 13d 

26/03/2013 04/06/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - ComumQuantidade total 

de Dias Multa: 55Dias RemidosRemiçõesObservações20 Fls. 57-58147 Fls. 

20240 atestado fls. 209/210 - Decisão fls. 223173 fl. 260292 fl. 269Data 

de Prisão Definitiva: 17/04/2013Total da Pena: 43a 0m 23dRegime Atual: 

FechadoData base para progressão de regime 17/04/2013 Informações 

para progressão de regimeData para progressão de regime 

17/08/2018Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia17/04/2013 + 7a 2m 3d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 672 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção + Detração(17/04/2013 - 17/04/2013) -0a 0m 0d+0a 0m 0d(0a 

0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0dData base para Livramento 

Condicional 17/04/2013 Informações sobre livramento condicionalData 

Livramento Condicional 20/10/2025Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia17/04/2013 + 14a 4m 7d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 672- 1Pena Restante a 

partir da data Atual 35a 10m 21d Informações sobre término da 

PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena 

Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia17/04/2013 + 43a 0m 23d + 

0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 672- 1Pena Cumprida até data Atual 5a 3m 29dData 

d o  T é r m i n o  d a  P e n a :  0 7 / 0 7 / 2 0 5 4 D e m a i s 

Observações____________________________________________ 

LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 132301 Nr: 2152-87.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966

 Estado de Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de JustiçaVálido como 

atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 21/08/2018Dados 

GeraisExecução Número: 2152-87.2011.811.0055Nome Reeducando: 

Adauto Roberto PintoPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento 

Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 16a 6m 0d 30/09/2009 

14/05/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo PrimárioQuantidade total de Dias 

Multa: 0Data Inicial Data FinalDetraçõesObservações01/10/2009 

13/05/2015Data Inicial  Data FinalInterrupçõesQuant.  Dias 

Observações01/07/2016 20/08/2018 769 dias Não comprovação nos 

autos acerca de comparecimento para cumprimento das condiçõesTotal 

de dias interrompidos: 769Dias RemidosRemiçõesObservações110 

Decisão de fls. 175/176131 Decisão de fls. 234/234v114 Decisão de fls. 

321/321v16 Decisão de fls. 3344 Fls. 412/413Data de Prisão Definitiva: 

14/05/2015Total da Pena: 16a 6m 0dRegime Atual: SemiabertoData base 

para progressão de regime 20/08/2018 Informações para progressão de 

regimeData para progressão de regime 03/07/2021Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - 
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Remição - 1 dia20/08/2018 + 3a 10m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 375 - 

1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + 

Detração(20/08/2018 - 14/05/2015) -2a 1m 19d+5a 7m 13d(3a 3m 6d) - 2a 

1m 19d+5a 7m 13d= 6a 9m 0dData base para Livramento Condicional 

01/10/2009 Informações sobre livramento condicionalData Livramento 

Condicional 27/03/2016Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma 

das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia01/10/2009 + 11a 

0m 0d + 2a 1m 19d - 5a 7m 13d - 375- 1Pena Restante a partir da data 

Atual 8a 8m 18d Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito 

Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - 

Detração - Remição - 1 dia14/05/2015 + 16a 6m 0d + 2a 1m 19d - 5a 7m 

13d - 375- 1Pena Cumprida até data Atual 6a 9m 1dData do Término da 

P e n a :  1 0 / 0 5 / 2 0 2 7 D e m a i s 

Observações____________________________________________

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 249188 Nr: 15943-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITÁCIO SOUZA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Epitácio Souza da Silva Junior, Cpf: 02717333142, Rg: 

2017096-3 SSP MT Filiação: Epitácio Souza da Silva e Sandra Cristina de 

Lima Silva, data de nascimento: 25/03/1991, brasileiro(a), natural de 

Teodoro sampaio-SP, convivente, desempregado, Endereço: Rua 11 A, Nº 

2665-W, Qd 10, Lote 07, Bairro: Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 05.03.2017, o réu ameaçou causar mal injusto e 

grave a vitima Maria A R Lemes e desacatou funcionario publico no 

exercicio da função ou em razão dela.

Decisão/Despacho:Processo Crime nº. 15943-16.2017.811.0055 – Cód. 

249188 VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Presentes os requisitos materiais e 

formais do art. 41 do Código de Processo Penal, recebo a presente 

denúncia oferecida pelo Parquet, dando o denunciado EPITÁCIO SOUZA 

DA SILVA JUNIOR, como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. 2. Expeça-se mandado de citação e intimação ao 

denunciado, para que nos termos do art. 396 do Código de Processo 

Penal, atendendo-se as modificações da Lei nº. 11.719/2008 apresente 

defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Caso o denunciado 

informe que não possue condições de constituir advogado, determino que 

se encaminhem os autos à Defensoria Pública, para que patrocine a 

defesa do acusado, apresentando resposta à acusação no prazo legal.

4. Certifiquem-se os antecedentes criminais do acusado junto a esta 

Comarca. 5. Oficie-se aos Institutos Estaduais de Mato Grosso e ao 

Nacional de Identificação, solicitando Folha de Antecedentes Criminais em 

desfavor do indigitado. 6. Apresentada a defesa, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Notifique-se.

 Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra - MT, 18 de abril de 2018. 

FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 270425 Nr: 1487-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA TRINDADE SANTOS, JOSE 

FERNANDES DA TRINDADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jose Fernandes da Trindade Santos, Rg: 1766642 

Filiação: Aluizio Santos e Lucia Maria da Trindade, data de nascimento: 

30/07/1979, brasileiro(a), natural de Matriz de camaragibe-AL, , Endereço: 

Rua 68-B, 9W, Bairro: San Diego, Cidade: Tangará da Serra-MT

Réu(s): Jose Roberto da Trindade Santos Filiação: Aluizio Santos e Maria 

Lucia Trindade, data de nascimento: 14/02/1978, brasileiro(a), natural de 

Maceio-AL, , Endereço: Rua 68-B, 9W, Bairro: San Diego, Cidade: Tangará 

da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 05. 06.2017 os denunciados portavam, 

transportavam, mantinham sob guarda, armas de fogo e munições tipo 01 

rifle e 30 munições e 03 carregadores.

Decisão/Despacho:Vistos, RETIFIQUE-SE A DISTRIBUIÇÃO E A CAPA DOS 

AUTOS PARA CONSTAR QUE SE TRATA DE AÇÃO PENAL, ANTES DO 

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES ABAIXO. Cumprida a determinação 

acima, desde já, recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. Considerando os critérios do 

art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e objetivando 

a celeridade processual, determino: 1 – A citação dos denunciados para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco) ou 8 (oito) – dependendo do rito a ser seguido -, 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessária. 2 – Que o 

oficial de justiça indague aos processados se os mesmos possuem 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta. 2.1 – Caso o(s) réu(s) afirme(m) que 

possui(em) condições para contratar advogado ou que já tenha(m) um, 

o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser cientificado(s) que o DECURSO DO PRAZO 

PARA RESPOSTA ACARRETARÁ A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO E A 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ELE(S) DEVIDOS. Neste 

caso, transcorrido o lapso temporal para a apresentação da defesa, 

VENHAM OS AUTOS CONCLUSOS. 2.2 – Na hipótese de existir 

procuração juntada em eventuais incidentes, decorrido o prazo contado 

da citação, o causídico deverá ser intimado para apresentação da defesa. 

2.3 - Se o(s) acusado(s) informar(em) CARÊNCIA FINANCEIRA, O FEITO 

DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA que, desde 

já, fica nomeada para patrocinar os interesses do(s) mesmo(s), salvo se a 

instituição constatar que os recursos financeiros impedem o atendimento. 

3 – Nos termos do art. 1.376 da CNGC, ESGOTADOS OS MEIOS 

DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO(S) DENUNCIADO(S), o que 

deverá ser certificado com clareza pelo oficial de justiça, a secretaria 

encaminhará OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL, 

SOLICITANDO INFORMAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL PRISÃO DO(S) 

PROCESSADO(S) EM ALGUMA DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO, 

CONSTANDO O PRAZO DE RESPOSTA COMO SENDO O DE 10 DIAS. 3.1 – 

Estando o(s) demandado(s) segregado(s), desde já, determino o 

encaminhamento do necessário para a citação, nos termos acima 

registrados. 3.2 – Não havendo notícias de prisão, vista ao Ministério 

Público para informação da localização do(s) processado(s) em até cinco 

dias. Informado o endereço, cite-se. 3.3 - Em caso de requerimento 

ministerial para citação editalícia, desde já, em consonância com o que 

dispõe o art. 361 do CPP, defiro o pedido e determino a realização do ato 

por meio de edital, com prazo de 15 dias. 3.4 – Decorrido o lapso temporal 

para resposta do réu citado por edital, certifique-se e vista ao MPE. As 

providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 284591 Nr: 12752-26.2018.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 23/10/2018, às 14h 00min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e requisição 

do acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Cumpra-se a decisão do Tribunal de Justiça, expedindo-se o Alvará de 

Soltura em favor de PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS devendo 

constar as condições fixadas à fl. 70-v e anote-se o necessário junto ao 

BNMP e Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 132301 Nr: 2152-87.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que foi colacionada planilha de dias 

trabalhados pelo processado (fl. 405).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico o montante de 12 (doze) dias trabalhados 

durante o mês de maio/2015, consubstanciando 04 (quatro) dias remidos.

Oportuno assinalar que o art. 126, § 1° da Lei de Execução Penal prevê a 

remição pelo trabalho ou pelo estudo, parte do tempo da execução da 

pena. Tal benefício da remição possui caráter jurisdicional, uma vez que 

implica a diminuição do prazo de cumprimento da pena, sendo 

imprescindível, portanto, a declaração pelo juiz da execução, com a oitiva 

do Ministério Público, nos termos do art. 126, § 8° do referido diploma legal.

 Sobre o tema disciplina Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Execução 

Penal, 11. ed, São Paulo: Atlas, p. 531: “A remição é um direito público 

subjetivo do condenado, que implica como consequência a diminuição do 

prazo de cumprimento da pena e, portanto, a alteração do título executório 

que é a sentença condenatória. Sua concessão ou revogação é 

evidentemente de caráter jurisdicional. Ao juiz encarregado da execução 

compete, por isso, a decisão a respeito da matéria (art. 66, III, c e 126, § 

3°, da LEP)”.

Diante do exposto, decido:

 1 - Declaro remidos 04 (quatro) dias decorrentes dos 12 dias trabalhados, 

que serão descontados da pena de reclusão.

2 - Atualize-se o cálculo e após, cumpra-se na forma da ordem de serviço 

001/2018.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60267 Nr: 1889-94.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LIMA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 28/09/2018 às 

13h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 203314 Nr: 17341-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 26/09/2018 às 

13h30min.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 153254 Nr: 1926-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO DE 

AMORIM - OAB:19600/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 233626 Nr: 22410-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO MACIEL, Cpf: 40786781149, Rg: 

527 455, Filiação: Maria Madalena Macielguia Lopes, data de nascimento: 

14/05/1963, brasileiro(a), natural de Guia Lopes da Laguna-MS, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 3325-0239. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar 

deferida em prol da ofendida Eva Rodrigues da Silva.2)RESSALTO que as 

medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de 

que até o momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas 

deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do 

CPP.4)RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.5)Decorrido 

tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e 

novo comportamento desviado do indiciado.6)Por derradeiro, INTIME-SE 

pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 07 de dezembro 

de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 238537 Nr: 5898-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ATALA CASTILHO 

- OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Autos nº: 5898-50.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 238537.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida (fls. 12/13) em 

favor da vítima Lorrayne Guedes de Paulo, em desfavor de Marcelo Souza 

Silva.

Consta da certidão de fls. 41 verso, a manifestação da vítima Lorrayne 

Guedes de Paulo, externando seu desinteresse em permanecer com as 

medidas protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (fls. 42/42 verso), requereu a 

revogação das medidas e o respectivo arquivamento dos autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, entendo assistir razão ao Parquet, 

pois, verifico a possibilidade de revogação das medidas protetiva, uma 

vez que não implica na não instauração de procedimento criminal. A 

medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, que não 

se achando mais em iminente ameaça postula pela revogação, como é o 

caso dos autos (certidão de fls. 41 verso).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. (fls. 12/13) 

em favor de Lorrayne Guedes de Paulo contra Marcelo Souza Silva e, com 

espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Defensor do requerido.

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011165-32.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução do ID 

7780973, com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil de 2015, posto que verifico relevantes fundamentos 

para a suspensão da execução. Isso ocorre especialmente em razão da 

situação atual da empresa executado, que está cumprindo plano de 

recuperação judicial. A não suspensão da execução poderá ensejar a 

ultimação dos atos expropriatórios e a depender da natureza do crédito 

(concursal ou extraconcursal), seu levantamento poderá prejudicar o 

cumprimento do plano e ocasionar danos de difícil ou incerta reparação ao 

embargante. Com tais considerações, concedo o efeito suspensivo 

almejado, com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o 

exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (REQUERENTE)

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (ADVOGADO(A))

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução do ID 

14879697, com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil de 2015, posto que verifico relevantes fundamentos 

para a suspensão da execução. Isso ocorre especialmente em razão da 

situação atual da empresa executado, que está cumprindo plano de 

recuperação judicial. A não suspensão da execução poderá ensejar a 

ultimação dos atos expropriatórios e a depender da natureza do crédito 

(concursal ou extraconcursal), seu levantamento poderá prejudicar o 

cumprimento do plano e ocasionar danos de difícil ou incerta reparação ao 

embargante. Com tais considerações, concedo o efeito suspensivo 

almejado, com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o 

exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FELIPE VARGAS DA CUNHA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

HURIK ARAM TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DALLA PRIA (REQUERIDO)

RENATO MORAIS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000213-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

AMILTON WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EMBARGADO)

SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA (EMBARGADO)

OLDEMAR VALENZUELA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000213-11.2018.8.11.0055 Autores: AMILTON WIEDERKEHR e JAIR 

WIEDERKEHR Ré: CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA – 

ME, SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA e OLDEMAR 

VALENZUELA DE OLIVEIRA PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pelos exequentes. A teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela que 

concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica da 

personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que 

a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que tenham 

o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal situação, 

o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, a fim de 

adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da empresa para 

pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre bens de uma 

empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo grupo. Pelo 

Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa jurídica se 

desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em decorrência dos 

sócios ou administradores a utilizarem para alcançar escopo distinto do 

objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso 

indevido da finalidade social, ou quando houver confusão patrimonial, ou 

seja, mistura do patrimônio social com o particular do sócio, que tem o 

condão de causar dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade 

jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, 

está autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 

episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, os 

exequentes postulam, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi citada e, por 

diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de penhora, deve-se 

presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão dos 

exequentes. Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, 

decorrente da postura voluntária da executada, gera a presunção de 

estar ela agindo de forma fraudulenta, havendo grande probabilidade de 

ter agido de forma premeditada transferindo seus bens aos sócios, 

somente para prejudicar os seus credores. Nesse norte, comporta 

acolhimento a postulada desconsideração da personalidade jurídica e 

constrição de numerário dos sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MEDIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da 

personalidade jurídica necessita o atendimento de pressupostos 

específicos do art. 50 do Código Civil e/ou do art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor, conforme o caso. O contexto fático revela situação de 

inatividade e ausência de patrimônio penhorável em prejuízo da parte 

exequente que autoriza a medida. Os elementos existentes são 

suficientes para autorizar a inclusão dos sócios no pólo passivo da 

execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS DOS SEUS SÓCIOS – 

TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – 

INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS PELA DEVEDORA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA EXISTÊNCIA DE VALOR 

DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A regra 

de que os direito e deveres da sociedade não se confundem com os do 

sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a 

personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas 

suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores 
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prejudicados. Apesar da alegação do agravante no sentido de que a mera 

inadimplência não é suficiente para embasar a desconsideração da 

personalidade jurídica, constatando-se dos autos que já foram realizadas 

várias diligências, durante mais de 07 (sete) anos, na tentativa de 

localização de bens penhoráveis da executada, sendo a segunda vez que 

a exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica na 

tentativa de satisfação do seu crédito, bem como que os bens indicados 

pela empresa executada cuidam-se na verdade peças e/ou componentes 

de bens, cuja propriedade e existência de valor de mercado sequer foram 

comprovados, escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da 

personalidade jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da 

empresa executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado 

no DJE 09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Nesse sentido é o entendimento da E. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS. 

POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

DA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. Tendo sido esgotadas 

todas as formas de se encontrar bens da parte devedora passíveis de 

penhora, deve ser acolhido o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada formulado pela parte exequente. 

RELATÓRIO Cuida-se de ação de cumprimento de sentença onde foi 

tentada a penhora de bens da parte devedora através do Sistema BACEN 

JUD (evento 73), do Sistema RENAJUD (evento 79), bem como através de 

Oficial de Justiça (evento 99) e, em virtude de não se obter êxito em 

nenhuma das tentativas, foi formulado pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada. O juízo singular indeferiu o 

pedido e extinguiu o processo sem resolução do mérito (evento 114), com 

fundamento no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Nas razões recursais a 

parte alega que a desconsideração da personalidade jurídica da parte 

executada é cabível, pois esgotadas todas as possibilidades de se 

encontrar bens passíveis de penhora. Não foram apresentadas 

contrarrazões tendo em vista que a parte recorrida é revel e não possui 

advogado habilitado nos autos. [...] Conforme relatado, foram esgotadas 

todas as possibilidades de se encontrar bens passíveis de penhora, 

motivo pelo qual a parte exequente pleiteou a desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada. Convém ressaltar que nas 

relações de consumo tal procedimento dispensa a demonstração de 

desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme entendimento 

firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. A título exemplificativo, 

transcrevo as seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

RECORRIDA. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. 

REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões 

apresentadas pelos recorrentes, quanto à ausência de requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica, demandaria o revolvimento de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 3. Consoante 

jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, é possível 

a desconsideração da personalidade jurídica quando esta representar 

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, 

nos termos do art. 28 do CDC. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 823.555/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016) 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTE A 

INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Aplica-se os óbice previsto na Súmula n. 282 quando as 

questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no 

acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos 

declaratórios. 2. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que 

a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Tratando-se de relação 

consumerista, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade empresária ante sua insolvência para o pagamento de suas 

obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou 

de confusão patrimonial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp n. 511.744/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 31/3/2015.) AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento 

jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para 

tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento 

de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de 
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finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se 'levantar o 

véu' da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do 

STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 

12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão 

Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 

20/11/2000. 2. 'No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 

28, § 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter 

acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard 

doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos 

prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária' (REsp 

737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 

1106072/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

2/9/2014, DJe 18/9/2014.) [...] (Execução de Título Judicial 

443365520138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016) (grifo nosso). Assim, diante do 

exposto, opino por deferir o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, conforme postulado pelos exequentes. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos no presente 

incidente, para incluir no polo passivo da execução os sócios indicados no 

petitório em referência. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: [...] II - do 

sócio, nos termos da lei;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-75.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.
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Procedo a intimação da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JONAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ZENILDE HERMINIA DE JESUS TOMICHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011397-10.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROSSI DE CARVALHO (REQUERENTE)

WLADEMIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MILANA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILOA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. (REQUERIDO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001553-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOSE REFFATTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VEIMAR TORRES DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A diligência indicou a existência de um veículo em 

nome do executado. Porém, sobre o bem pende restrição anterior 

decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o 

que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.

-Lei nº 911/1969. Assim, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JACKSON FIRMINO MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para dia 05 de Novembro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA VIANA DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000984-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Executada não comprovou nos autos a 

satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

DENISE KATER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos requerendo o que entender 

por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D2M DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico o decurso do prazo de 60 dias deferido nos autos. Intimo a parte 

reclamante para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, promovendo o 

necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO MACHADO EISING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para, dia 05 de Novembro de 2018, às 16h30min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MANERICH STEIMBACH (EXEQUENTE)

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON DE ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para retirar a certidão 

de dívida já disponível nesta secretaria. Intimo ainda para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001608-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar indicando nos autos o novo 

endereço da Parte Executada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001611-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAILA CARINE PARNO TONIAZZO (EXECUTADO)
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Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

EDIVALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para, dia 05 de Novembro de 2018, às 15h15min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI (ADVOGADO(A))

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAYNE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Reclamada não apresentou 

Contestação. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY DAIANE SANCHES DAHER (REQUERENTE)

Francisco Dias de Alencar Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

IRAJA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para manifestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001625-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE VECHI (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001483-70.2018.8.11.0055 Autor (a): Eliane Maria Gonçalves 

dos Santos Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$127,00 (cento e vinte 

e sete reais), conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que 

não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que 

a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada 

em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inerte. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido – sequer telas 

sistêmicas foram juntadas nos presentes autos. Neste ínterim, na forma do 

art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas alegações 

do autor, uma vez que inexistem provas contundentes da contratação, 

motivo pela qual se constata a existência de fraude perpetrada por 

terceiros no presente caso. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 
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estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso em questão. Assim, imprescindível é a declaração de 

inexistência do contrato que ensejou a inscrição da autora no cadastro de 

inadimplentes. De igual modo é imperiosa a condenação da ré ao 

pagamento de compensação pelos danos morais sofridos (que 

prescindem de efetiva prova no presente caso, na forma da jurisprudência 

iterativa do Superior Tribunal de Justiça). Neste contexto, considerando-se 

as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da personalidade da 

autora (especialmente à sua imagem e nome), a condição econômica das 

partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter 

pedagógico da condenação, entende-se que o valor R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais a ser pago pela ré é justo. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. b) Condenar a 

ré ao pagamento à autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 20 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012129-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELVINO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEIVALDI FERREIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

ADALTON LUIZ CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 8012129-88.2016.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 22 de agosto de 2018, 14h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamante: 

DELVINO MARTINS DE SOUZA Advogado: Dr. CLÁUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Preposto: 

ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS) Procuradora do Município: Dra. 

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi 

constatada a presença do reclamante e do reclamado, acompanhados de 

seus respectivos advogados. Antes de iniciar a instrução, o MM. Juiz 

tentou a conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera. Em seguida, 

iniciou-se a instrução. O MM. Juiz dispensou o depoimento pessoal das 

partes. Em seguida, foi feita a oitiva de três testemunhas apresentadas 

pelo reclamante e uma pelo reclamado, realizando-se os registros 

fonográficos por meio magnético (mídia eletrônica digital), com gravações 

em áudio contidas no CD que acompanha o presente termo, conforme 

Seção 2, Capítulo 20, da CNGC/MT (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso). Ficam, ainda, 

as partes advertidas quanto à vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, nos termos do 

item 2.20.2, VI, da CNGC. A i. procuradora do Município reclamado 

requereu a juntada de documentos neste ato. DELIBERAÇÕES Em seguida, 

o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Vistos. A preliminar de mérito 

(prescrição) e a preliminar de incompetência por complexidade da prova 

não podem ser acolhidas neste momento processual. A preliminar de 

mérito, por sua natureza, será enfrentada na sentença. Da mesma forma, 

a preliminar de incompetência pela impossibilidade de liquidação da 

sentença. Isso porque somente após a instrução será possível aferir de 

que forma será possível liquidar a sentença de eventual procedência. Por 

outro lado, não vislumbro a menor necessidade de produção de prova 

pericial para análise da pretensão inicial. A prova documental já produzida 

e a oral a ser colhida em audiência será suficiente para a formação do 

convencimento do julgador. Cientes as partes quanto à utilização do meio 

eletrônico de registro dos depoimentos, nos termos do item 2.20.1.2 da 

CNGC. Tendo em vista que esta solenidade seria, em tese, o prazo fatal 

para apresentação de contestação pelo município reclamado, defiro a 

juntada dos documentos apresentados pelo reclamado neste ato. No 

entanto, para que não haja qualquer prejuízo ao reclamante, 

excepcionalmente, confiro às partes o prazo comum de 10 dias para 

manifestação em alegações finais escritas. Com a apresentação das 

razões finais ou o decurso do prazo, conclusos para sentença. Nada 

mais. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito CLÁUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN Advogado CARULINE FERNANDO RIBEIRO Procuradora do 

Município DELVINO MARTINS DE SOUZA MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Reclamante Reclamado (preposto)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 
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parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FATIMA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010356-81.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GODOI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANY ARRUDA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de fazer a conclusão dos autos, cumpra-se na íntegra a 

decisão do ID 9941267, uma vez que constou determinação para que, 

alcançado o valor executado, fosse designada audiência de conciliação, 

conforme determina a o art. 53, §§, da Lei 9.099/95. Assim, antes de 

deliberar sobre o pedido de levantamento formulado pela exequente, 

CUMPRA-SE conforme já determinado. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001360-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

TIAGO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

ALMAR BUSNELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002054-41.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certifique-se a autenticidade da carta precatória, tornando os 

autos conclusos se necessário. Uma vez certificada a autenticidade, 

determino seu cumprimento. Para realização do ato deprecado, designo 

audiência para o dia 26 de Setembro de 2018, às 14h30. Comunique-se ao 

Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-61.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXAO MAZZETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que foi expedida certidão para 

que o exequente habilitasse o seu crédito nos aos autos de recuperação 

judicial da executada. Assim, antes de deliberar sobre o pedido do ID 

14871895, deverá o exequente esclarecer, no prazo de 10 dias, se houve 

ou não a habilitação nos autos de recuperação judicial. Caso não tenha 

realizado a habilitação, deverá informar quais o motivos. Havendo 

manifestação, conclusos para deliberações. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de embargos do reclamado. 

Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY IARA MIRANDA MARTINS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Compulsando os autos verifico que o Id 12940189 informado na 

petição do Advogado da parte requerente, consiste na sentença proferida 

por este Juízo. Dessa forma, intime-se a parte autora por meio do seu 

Advogado para requerer o que entender de direito no prazo legal. Sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 22 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo com as devidas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

CLAUDIA BRUNO LEMOS (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001342-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

D. G. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001342-18.2017.8.11.0045 

AUTOR: DAVI GERMANO HARTMANN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. I. Segundo 

consta no endereçamento da peça ora apresentada trata-se distribuição 

por dependência a processo físico em trâmite perante esse juízo (autos nº 

1093-21.2016.8.11.0045 – código 121034). II. Sendo assim, determino que 

a petição e os documentos apresentados sejam materializados e 

encaminhados para distribuição em dependência. III. Em seguida, 

arquive-se em definitivo o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo. IV. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de abril de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91354 Nr: 5234-88.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO ALBUQUERQUE MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDRO DE ALMEIDA 

CAVALCANTE - OAB:13311/PB, andre stuart santos - OAB:

 Certifico que intimo o requerido da decisão abaixo transcrita...Vistos etc. 

Assiste razão a parte requerida quanto ao defeito das intimações 

apontadas. Procedam-se as alterações relativas à atualização da 

representação processual da parte requerida, de maneira que todas as 

publicações e intimações sejam realizadas em nome da Dr. Aleksandro de 

Almeida Cavalcante, OAB/PB 13.311.III. Por outro lado, não há que se falar 

em reabertura de prazo para manifestação, eis que, a teor do disposto no 

art. 272, § 8º, do CPC, incumbia à parte praticar o ato que lhe cabia 

juntamente com a arguição da nulidade da intimação. IV. Depois de 

procedidas as alterações determinadas no item II, publique-se a presente 

decisão e, atendendo ao pedido apresentado pela autora/exequente às f. 

189/191, intime-se a parte requerida/executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC).V. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).VI. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).VII. Transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, caput, do CPC).VIII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte 

exequente poderá requerer à serventia a expedição de certidão para fins 

de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, § 3º, do CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes).IX. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89314 Nr: 3198-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTHE NAVARRO - 

OAB:SP/315.245, RONALDO VASCONCELOS - OAB:SP/220.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 

5.222

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41413 Nr: 1719-16.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES VALCANAIA, SALVIO VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13.462, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes autora para que tome as devidas providência quanto 

ao desarquivamento dos autos conforme fls. 83, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 864-03.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO IRMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante remessa dos autos ao INSS, 

para querendo se manifestar no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 864-03.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO IRMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40242 Nr: 558-68.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO, EUCLIDES 

VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:MT/13.462

 Intima-se as partes Requeridas para que tome as devidas providência 

quanto ao desarquivamento dos autos conforme fls. 125, no prazo de 10 

(dez)dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42491 Nr: 2800-97.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 91 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 143429 Nr: 5315-95.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, 

RODRIGO BINI, JOSÉ PAULO KUMMER, OSVALDO MACHADO DE 

OLIVEIRA, VITOR PAULO PASSAGLIA, JEOVA PEREIRA, ANTONIO 

DONIZETE CAVALARO, GILMAR OLIVEIRA PINTO, JORGE ANTONIO 

ANDRETTA, VILSON GONZALES KIRST, CLAUDINEI MELO FREITAS, 

SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO, JAIR KAUFFMAN, JOSE MAURO 

DAMBROS, ELEDIR PEDRO TECHIO, AIRTON ANTONIO ZANETTI, EVERTOM 

MELCHIOR, INEZ CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FREDERICO 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos ao Estado do 

Mato Grosso, para se manifestar no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112565 Nr: 5238-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO JOSE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante remessa dos autos ao INSS, 

a fim de cita-lo, e apresentar contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 1639-52.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA, EUCLIDES 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:MT/13.462

 Intima-se as partes Requeridas, para que tome as devidas providência no 

prazo de 10 (dez)dias, quanto ao desarquivamento dos autos conforme 

fls. 328, sob pena do retorno dos autos ao setor do arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 2934-61.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EMÍLIO AMBIEL, LINO JOSÉ AMBIEL, ELMA 

APARECIDA DA SILVA AMBIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Intima-se o Requerido, para requerer o que for de direito conforme fls. 

431/432 no prazo de dez(10), sob pena dos autos retornar ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 1639-52.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA, EUCLIDES 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:MT/13.462

 Certifico e dou fé que, os Alvarás de numeros 316080-7/2017 e 

316085-8/2017, foram devidamente liberados nas contas informadas nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95609 Nr: 2406-85.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA GRABIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga do autos, ao INSS, para 

intimá-lo e caso queira se manifestar no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84571 Nr: 4108-37.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA SENIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84571 Nr: 4108-37.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA SENIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84571 Nr: 4108-37.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA SENIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos ao INSS, 

para intima-lo, e, se manifestar no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82942 Nr: 2390-05.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PINTO, LUIS CARLOS ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO MADRID HORITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislayne Aparecida Narciso 

Claro Bolonhese - OAB:MT/11.202

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDINÉIA 

MIQUELIN BERTAN, para devolução dos autos nº 2390-05.2012.811.0045, 

Protocolo 82942, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118975 Nr: 8930-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI BAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para que, querendo-se impugnar a contestação 

juntada nestes autos às fls. 103/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 3890-72.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SALETE PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERTON CREMONESE DE 

SOUZA - OAB:39.599/PR, LAUDIO LUIZ SODER - OAB:33.371/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para recolher, no prazo de 10 dias, uma guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 2673-67.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO COUTO COMÉRCIO ME, 

JOÃO BATISTA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática jurídicas 

Faculdade La Salle - OAB:

 Intima-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle para que 

querendo represente a Parte Executada aos autos com numeração 

única2673-67.2008.811.0045, Cód. 28806, conforme despacho de fls. 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 13968-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM STEFFENS ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

26/09/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117995 Nr: 8412-74.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da perícia médica agendada para o dia 

26/09/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117888 Nr: 8356-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIANDRE NYCACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

26/09/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90725 Nr: 4626-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA, ROQUE DE 

COSTA, GERALDO AMBIEL, TEREZINHA KUSTER AMBIEL, LOURDES DE 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça em fls. 149, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 11041 Nr: 2433-54.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON KAPP CAVALHEIRO, CLAUDIO KAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - OAB:2147, 

ONOFRE RONCATO - OAB:2147/MT, VERA MARIA BAPTISTA LOPES - 

OAB:7.046-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intima-se as partes Requerentes para manifestar-se acerca do AR 

devolvido e juntado nestes autos às fls. 185vs.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001342-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

D. G. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001342-18.2017.8.11.0045 

AUTOR: DAVI GERMANO HARTMANN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTO. Pois bem. Em 

análise à inicial (doc. ID N.º 6132638), verifica-se que a presente foi 

endereçada à Primeira Vara desta Comarca, sendo solicitado ainda, a 

distribuição por dependência aos autos n.º 1093-21.2016.811.0045, em 

trâmite perante aquele r. Juízo. Assim, proceda a escrivania, a 

redistribuição do presente feito à Primeira Vara desta Comarca, conforme 

consta do endereçamento da petição inicial e requerimento de distribuição 

por dependência. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES FRANCA (AUTOR(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002424-21.2016.8.11.0045. AUTOR: 

FABRICIO GOMES FRANCA RÉU: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. 1. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizada por FABRICIO GOMES FRANÇA em face de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS SA, 

aduzindo, em síntese, que o(a) requerido(a) promoveu indevidamente a 

inscrição de seu CPF em cadastros de proteção ao crédito (SPC e 

SERASA), eis que desconhece a dívida apontada. Requer a concessão de 

liminar visando a retirada de seu nome do rol de maus pagadores, e, ao 

final, postula pela declaração da inexistência de débito e condenação 

do(a) requerido(a) ao pagamento de indenização por danos morais em 

valor a ser arbitrado pelo juízo. Juntou documentos. Distribuída a demanda, 

foi deferido o pleito liminar (Id. 3281639). Devidamente citado(a), o(a) 

requerido(a) apresentou contestação (Id. 5864857), informando, 

primeiramente acerca do cumprimento da decisão liminar. Após, alega que 

adquiriu títulos de crédito através de cessão firmado com o Grupo 

Santander. Sustenta, ainda, que os fatos narrados não constituem danos 

morais. Insurge-se em relação a inversão do ônus da prova. Requer a total 

improcedência da demanda. Juntou documentos. Realizada audiência de 

conciliação, esta resultou inexitosa (Id. 5907239). O(a) requerente 

apresentou impugnação (Id. 10454679), refutando os argumentos tecidos 

na contestação e reafirmando as preposições apresentadas na inicial. 

Intimadas as partes a informarem as provas que pretendiam produzir, 

ambos postularam pelo julgamento antecipado da lide, conforme se infere 

dos documentos Id. 13343780 e Id. 13726612. 2. É o relatório do 

necessário. Fundamento. Decido. 2.1. Primeiramente, impende-se registrar 

que a presente demanda comporta o julgamento antecipado, eis por que 

incide, na espécie, o disposto no comando do art. 355, inciso I do CPC. 2.2. 

Nesta senda, o pedido inicial merece acolhida. Dispõe o artigo 6º, VIII, do 

CDC, ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. O que vale para a aplicação desta regra é a 

vulnerabilidade do consumidor, ou seja, do ponto de vista técnico, há o 

desconhecimento da questão em si, ou a dificuldade de obtenção de 

dados mais complexos. É o caso dos autos, pelo que entendo aplicável a 

inversão do onus probandi. Em face da negativa do(a) requerente quanto 

à relação jurídica e quanto ao débito dela proveniente, incumbia à ré o 

ônus de comprovar, por qualquer meio idôneo de prova, a efetiva 

celebração contratual, o que, de fato, não ocorreu. Conquanto tenha a 

empresa requerida informado que, através de cessão de crédito adquiriu 

títulos do Grupo Santander, certo é que sequer juntou o referido termo de 

cessão, tampouco outro documento que comprovasse que o autor 

possuía algum débito com a empresa cedente. Verifica-se que a requerida 

limitou-se a juntar a comprovação de que informou ao autor que seu nome 

seria incluído no cadastro de inadimplentes (Id. 5864883). Outrossim, 

mesmo sendo oportunizado à requerida informar as provas que pretendia 

produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 13726612). Nessa 

senda, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe 

cabia, torna-se possível concluir que a parte autora não assumiu qualquer 

obrigação contratual com a ré ou com a empresa cedente, de modo que a 

inscrição do nome daquela em cadastro restritivo de crédito, em razão de 

suposta dívida, é indevida. E não diga inexistir prova da existência do dano 

moral sofrido, porquanto este, salvo casos especiais, dispensa prova em 

concreto, tendo em vista que se passa no interior da personalidade e 

existe in re ipsa. É o que se infere, aliás, dos reiterados julgados do 

Superior Tribunal de Justiça: REsp 552513/SC, Resp 457734/MT, REsp 

442.051/RS, REsp 389.879/MG, Resp 332.622/RJ, Resp 285.854/PB, REsp 

313.595, REsp 165.727. Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. A fixação de critérios para a quantificação do dano moral 

permanece a cargo da doutrina e da jurisprudência. Não tem aplicação em 

nosso país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é 

prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do arbitramento pelo 

juiz. Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do 

ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido vem 

decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de 

REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de 

modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto 

a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Daí a necessidade de se 

encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, 

levando-se em consideração os critérios supra-referidos (apesar de a 

situação econômica do ofensor ser boa, a do ofendido é deveras 

inconsistente, conforme fez prova para a obtenção da justiça gratuita), a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra satisfatória e 

suficiente para minimizar os danos sofridos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Tecidas 

estas considerações e gizadas as razões de decidir, com base nos 

artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo procedente o 

pedido contido na inicial, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência da 

dívida concernente aos valores de R$ 9.504,07 (nove mil, quinhentos e 

quatro reais e sete centavos) referente ao contrato 316701005876000; b) 

CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR 

a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida 

da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora). 3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da 

integralidade das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do 

CPC e, considerando-se o trabalho por ele realizado, fixo em 20% sobre o 

valor da condenação. 3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de julho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35441 Nr: 491-40.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMACY SARA ABREU SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se, tndo em em vista as 

informações de fls. 137/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121369 Nr: 1275-07.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIS NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Intimação da parte autora para manifestação. (fls. 65 e verso).Prazo 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 1897-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH HENRIQUE COTHRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Initmação do embargado:"3. Recebida a petição, cite-se a parte 

embargada, na forma do artigo 690 do CPC, para, querendo, contestar o 

pedido de habilitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 12338 Nr: 1101-18.2004.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFDL, MHFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz V. Junior - 

OAB:7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora quanto a informação trazida às fls. 189/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27375 Nr: 1358-04.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DE PELEGRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre o 

Precatorio expedido..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 358-22.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSBERTO LINHARES LOPES, BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado (a) da parte autora, para que apresente a Guia 

de diligência tendo em vista constar nos autos somente o pagamento da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34314 Nr: 4074-67.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA VENÂNCIO RAFAEL, UILTON ALVES 

RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista a carta precatória devolvida às fls. 69/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103056 Nr: 289-87.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIAN FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para que atualize o valor do débito, para fins de 

cumprimento do determinado às fls. 195.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003473-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003473-29.2018.8.11.0045. Com fundamento no art. 3.º, § 

12 do Decreto-Lei n.º 911/1969, Determino que a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos cópia da petição inicial da ação de busca 

e apreensão, procuração e cópia da decisão que concedeu a busca e 

apreensão do veículo, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003487-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSE MARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VANDERLINA MENEGAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - 029.548.781-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003487-13.2018.8.11.0045. a) expeça-se ofício ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de requisitar, no prazo 

de 10 (dez) dias, a remessa de informações sobre a existência de 

dependentes cadastrados, habilitados a receber vantagem e/ou benefícios 

em nome da ‘de cujus’; b) expeça-se ofício ao Banco do Brasil, com o 

objetivo de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de 

informações sobre a existência de saldo credor, vinculado às contas em 

nome da ‘de cujus’. c) defiro o beneplácito da assistência judiciária gratuita 

aos requerentes; d) após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003451-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (ADVOGADO(A))

VIDA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS ORGANICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003451-68.2018.811.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003046-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADAILTON CORREA MUNIZ (REQUERIDO)

 

Nos termos dos Art. 389 e 390 da CNGC do Estado do Mato Grosso, 

INTIMO a parte (XX) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o 

pagamento da guia de recolhimento de custas padrão disponível do sítio 

www.tjmt.jus.br>Emissão de Guias Online>primeira Instância – 

Fórum/Comarcas>Carta Precatória (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), 

e comprove o pagamento nestes autos, para posterior envio para a 

distribuição da mesma na Comarca Deprecada, ou, no mesmo prazo, 

providencie sua distribuição, comprovando nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003854-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EXECUTADO)

 

INTIMO a exequente para manifestar sobre o ofício de ID 14857960, e 

informar se houve pagamento e promover o andamento do processo no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003464-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON MORAES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003464-67.2018.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato, gravado com cláusula de alienação fiduciária, e da 

mora contratual, que desponta como consequência direta da ausência de 

pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e 

se manifesta por intermédio da demonstração de concretização de 

notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e 

art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior 

Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, é possível divisar que as partes litigantes 

celebraram contrato de consórcio, garantido com cláusula de alienação 

fiduciária de bem (ID n.º 14732687 e ID n.º 14732706) e que o requerido, 

devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, deixou de 

efetivar a liquidação da dívida (ID n.º 14732784, págs. 1/2). Portanto, 

diante desta perspectiva, como forma de promover a preservação de 

direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que 

se configura com a comprovação da existência do contrato e do 

inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao 

resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a 

concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o 

exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Determinar a busca e apreensão do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, 

ano/modelo 2012/2013, cor prata, chassi n.º 9BRBD48E3D2570193, placa 

OAS-3032, em nome de Alisson Moraes da Costa. Nomeio, para o efeito 

de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal 

da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de 

depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão. 

Proceda-se à citação do réu para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da medida liminar, requeira a purgação da mora, 

realizando o pagamento integral da dívida, que deve compreender o 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das 

custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados em 10% sobre 

o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados da 

execução da medida liminar, apresente contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 

3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de contestação acarretará 

em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003498-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LOURDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003498-42.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 
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norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

pai da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data do 

indeferimento administrativo, em 11 de outubro de 2017 (ID 14788691, pág. 

7), fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a 

pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada. Por via 

de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003507-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

FLORIPES MALFATTO GOTHARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003507-04.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, § 

3.º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa a facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde 

reside, o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que a requerente reside no 

Município de Mutum/MT, com fulcro no art. 64, §1º do Código de Processo 

Civil, Declino de ofício da competência da presente ação e Determino a 

remessa dos autos à Comarca de Mutum/MT. Intimem-se. Preclusa esta 

decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89151 Nr: 3057-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/16.505-B

 Vistos etc.,

O acusado Maiko Ferri, por meio de advogado constituído, formulou pedido 

de restituição da fiança recolhida (fls. 177/179).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao pleito do acusado (fl. 180).

Assim sendo, e considerando o teor da sentença de fls. 106/108 e da 

procuração de fl. 70, DEFIRO o pedido do acusado de fls. 177/179, e de 

consequência, DETERMINO a restituição da fiança na forma requerida, 

mediante termo nos autos.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Após, cumpram-se as disposições da sentença de fl. 106/108.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 135387 Nr: 12088-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RUBIS DATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Vistos etc.,

1. Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 246) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2. Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3. No mais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar 

sobre a progressão de regime.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134442 Nr: 201-78.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 “Vistos etc., 1. Redesigno a presente audiência para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 13h00min. 2. Intime-se o réu. 3. Dou os presentes 

por intimados. 4. Às providências e expedientes necessários, observando 

as formalidades legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134490 Nr: 1788-53.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZEL APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo de 10 (dez) dias EFETUE o pagamento da pena de multa imposta em 

sentença e calculada as fls. 71/72, sob pena de ser enviada a divida ativa 
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e órgãos de proteção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157238 Nr: 4218-26.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTHONNY LUCAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 

14h30min. Saliento, que na referida audiência será realizado o 

interrogatório do denunciado, bem como a oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver 

testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente 

carta precatória. Cite-se o acusado do recebimento da presente denúncia, 

intimando-o e requisitando-o, se necessário, da audiência 

supradesignada. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se 

os laudos periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 35869 Nr: 883-77.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGUES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias EFETUE o pagamento da pena de multa cálculada 

as fls. 313/314, comprovando o recolhimento nos autos, sob pena de ser 

remetido a divida ativa e órgãos de proteção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98828 Nr: 5047-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BURTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselma Santana de Oliveira 

Penha - OAB:21668/O MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC e da Legislação vigente para 

INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no prazo de 

10 (dez) dias, APRESENTE dados bancários e CPF-MF a fim de subsidiar o 

Alavra de Levantamento da fiança a ser restituida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151856 Nr: 986-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 Vistos etc.,

INDEFIRO a renúncia do mandato de fl. 128, vez que não acompanhou a 

notificação do mandante, conforme exigência do artigo 112 do CPC.

Assim sendo, intime-se, via DJE, o advogado constituído pelo réu para 

que, no prazo legal, manifeste-se nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO BERNARDI BOYASKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010119-04.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO BERNARDI 

BOYASKI REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por ANTONIO BERNARDI BOYASKI em face de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 
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sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000012-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIMAS ANSELMO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000012-20.2016.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. Parte Ré: EXECUTADO: DIMAS ANSELMO 

DO NASCIMENTO Vistos. Observa-se no cálculo de id. 12555937, que o 

autor pretende cobrar os honorários advocatícios, em fase de 

cumprimento de sentença, no percentual de 10%. Ocorre que na fase do 

cumprimento de sentença no âmbito do juizado especial, é permitida 

apenas a aplicação de multa. Quanto aos honorários advocatícios, 

consoante dispõe o ENUNCIADO 97 do FONAJE, que estes são indevidos: 

"A multa prevista no artigo 523, § 1ª, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento." Isto posto, intime-se a autora para juntar cálculo do débito, 

observando os requisitos da condenação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Apresentado novo cálculo, concluso para deliberação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANGELIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000455-97.2018.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RANGELIA OLIVEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado 

para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha 

manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante de 

endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial, tais como cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante emitido por Concessionaria Pública. Frisa-se, 

que boletos de Bancos ou correspondência, não pode ser aceito pelo 

juízo, sobretudo porque não se trata de documento emitido por 

Concessionaria Pública. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 

de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-67.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010389-67.2012.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO Parte Ré: 

EXECUTADO: REGISSON JOSE DE CASTRO, SIDNEY VITORINO DA 

ROCHA Vistos. Promova-se à baixa na restrição do veículo RENAULT 

DUSTER, placa AYO 4191em nome de REGISSON JOSE DE CASTRO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002149-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

P. C. GARCIA PISCINAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO LEGAL, APRESENTANDO 

O CÁLCULO ATUALIZADO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ARIELI RODRIGUES MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000931-38.2018.8.11.0045. AUTOR: ARIELI RODRIGUES MELLO RÉU: 

UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 250 de 684



DANOS MORAIS proposta por ARIELI RODRIGUES MELLO, em desfavor de 

UNIC SORRISO LTDA . Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que realizou matrícula na instituição requerida no mês de 

fevereiro de 2017, e entregou toda a documentação necessária para a 

contratação do FIES, mas que ao retornar para assinar o financiamento, 

os documentos não foram encontrados, tendo sido prejudicado o 

financiamento estudantil. Aduz que por inércia da Reclamada não 

conseguiu os benefícios do programa e após inúmeras tentativas junto à 

Reclamada para solucionar o seu problema, esta quedou-se inerte. Por 

essas razões requer sejam concedidos os descontos pactuados nas 

mensalidades dos meses 09 a 12/2017 e que as mensalidades referentes 

aos meses 01 a 03/2017 sejam lançados no final do contrato e a 

condenação da ré por danos morais. De outro lado, a parte ré trouxe 

apenas alegações, deixando de instruir os autos com documento que 

demonstrassem a legalidade das cobranças de mensalidade da parte 

autora, mormente pela existência do contrato FIES. A parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a legalidade da cobrança sem os devidos descontos. Logo, não tendo a 

reclamada apresentado prova em sua defesa, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, mormente porque houve 

cobrança de valores indevidos, a declaração de inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. Ademais, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao se deparar com cobranças indevidas e a 

consequente saída da sala de aula nos dias de prova, expondo sua 

situação a todos ali presentes, figurando como devedora de um valor 

inexistente, já que beneficiária do FIES, e considerando caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para: A) 

DETERMINAR que a Reclamada conceda os descontos referente a 

emissão dos boletos referentes aos meses 09 a 12/2017, bem como que 

os boletos referentes aos meses de 01 a 03/2017 sejam lançados para o 

final do contrato, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais), em 

caso de descumprimento; B) CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; 

C) CONFIRMAR a liminar concedida conforme ID. nº 12251813, tornado-a 

definitiva por seus próprios fundamentos; D) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de maio 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. 

Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010348-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINELLO (EXEQUENTE)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010348-61.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: OSVALDO MARTINELLO 

EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Visto. Considerando que não houve o pagamento 

voluntário da divida, defiro o requerimento veiculado no Id. nº 13013560, 

determinando que seja procedida à penhora on-line nas contas e/ou 

aplicações, bem como em que os Executados eventualmente figure como 

titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de 

R$ 11.919,61 (onze mil novecentos e dezenove reais e sessenta e um 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ao final de todo o 

processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se o credor para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 53, 

§4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010348-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINELLO (EXEQUENTE)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada acerca da constrição efetivada nos autos, 

na pessoa de seu advogado, nos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004772-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (EXEQUENTE)

TATIANE MARIA ZANTEDESCHI BASSO (EXEQUENTE)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004772-12.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CRISTIANO ALCIDES BASSO, 

TATIANE MARIA ZANTEDESCHI BASSO EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento 

de sentença, o executado devidamente intimado para efetuar o pagamento 

do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento integral 

da condenação. Além disso o exequente manifestou concordância com o 

pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, nos termos 

dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 

925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 
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(54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes para manifestarem 

quanto a presente decisão, no prazo de 02 (dois) dias, conforme 

determina o Provimento n. 68 do CNJ. Não havendo manifestação, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observado os dados bancários para 

transferência informados no Id. 13405407. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002399-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA RIO VERDE LTDA - ME (REQUERENTE)

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002399-71.2017.8.11.0045. REQUERENTE: IMOBILIARIA RIO VERDE LTDA 

- ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., M. SABATINI FILHO & CIA. 

LTDA. - ME Vistos. Defiro levantamento dos valores de depositado nos 

autos em favor do autorizado. Intimem-se as partes nos termos do 

Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará 

para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após os 

tramites acima, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

MARITANIA MONTEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/10/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001954-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/10/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002079-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIANI BAREA (ADVOGADO(A))

EDERALDO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 04/10/2018. às 13:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000763-36.2018.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Converto o feito em diligência. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com firma 

reconhecida, declaração de residência assinada e com firma reconhecida 

pelo dono do imóvel, ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (REQUERENTE)

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYALE CORRETORA DE SEGUROS E GOURMET LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 04/10/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000409-11.2018.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos. Converto o feito em diligência. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel 

com com firma reconhecida, declaração de residência com com firma 

reconhecida pelo dono imóvel, ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-72.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELEUSA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010744-72.2015.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELEUSA FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Constata-se pelo Recurso 

interposto no id. 2940002, que o recorrente não efetivou o preparo, 

conforme disciplina o parágrafo 1º, do artigo 42 da Lei 9.099/95, muito 

menos, requereu os benefícios da justiça gratuita e deixou de juntar aos 

autos declaração de hipossuficiência da parte, no prazo estipulado. A 

parte reclamante foi devidamente intimada para acostar aos autos, no 

prazo de 48 horas, o preparo ou o pedido de justiça gratuita e a 

declaração de hipossuficiência da parte. Todavia, verifica-se que o 

reclamante intimado quedou-se inerte, conforme certidão id 13078552. 

Dessa forma, entendo que o recurso é deserto, já que a parte não efetuou 

o preparo no prazo de 48 horas, conforme preceitua a lei dos juizados, 

bem como acostou aos autos, a declaração de hipossuficiência fora do 

prazo estabelecido. Ante ao exposto, estando ausente o pressuposto de 

tempestividade, nego seguimento ao recurso interposto id. 2940002, 

julgando-o deserto, por falta de efetuação do preparo no prazo 

estabelecido no parágrafo 1º, do artigo 42 da Lei 9.099/95, c/c § 4º, do 

artigo 132 do Código Civil. Certifique o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos e arquivem-se com as cautelas de baixas 

necessárias. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004782-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

CLEOCI HOINOSKI BUSATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004782-22.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEOCI HOINOSKI BUSATTA Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de Justiça afetou 

o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e Embargos de 

Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para julgamento, pelo 

sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará sobre a “inclusão 

da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e 

da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, 

razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de 

suspensão do andamento do processo até julgamento definitivo do tema 

em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JR SERVICOS DE LAVAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001332-71.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JR SERVICOS DE LAVAGEM LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE RIGO (REQUERENTE)

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001609-24.2016.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003560-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICO MARCOS TATIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003560-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RICO MARCOS TATIN 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Primeiramente, exclua-se o documento Carta Precatória dos autos, uma 

vez que não há qualquer referência nos autos em questão. Determino que 

a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003286-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Para justa e eficaz solução 

do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE a parte autora 

para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003540-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARLI BORGES MACEDO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003540-91.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARLI BORGES MACEDO 

LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Marli Borges 

Macedo Lopes, qualificada na inicial, ingressou com ação declaratória de 

inexistência de débito c/c Danos Morais e com pedido de tutela antecipada 

em desfavor de Banco Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que 

possuía conta corrente na instituição reclamada, sendo que não 

possuindo interesse na manutenção da conta, procurou a agência 

bancária e solicitou o encerramento da conta em dezembro de 2017. 

Relata que foi informada pela funcionária da reclamada que a autora 

possuía um débito no valor de R$552,96 (quinhentos e cinquenta e dois 

reais e noventa e seis centavos) e deveria realizar o pagamento antes do 

encerramento da conta, tendo a reclamante providenciado o pagamento do 

débito no valor de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais). 

Informa que retornou a agência bancária e foi confirmado pela gerente que 

a conta estaria encerrada. No entanto, ao tentar realizar compra a prazo 

na cidade foi surpreendida com uma negativação no valor de R$ 89,90 

(oitenta e nove e noventa centavos) incluída nos órgão de proteção ao 

crédito incluso pela reclamada. Por fim, relata que tentou resolver a 

situação administrativamente, mas sem sucesso. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada 

exclua a restrição em nome do reclamante, uma vez que acredita estar 

sendo vítima de um falsário. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja excluído o nome da reclamante MARLI BORGES MACEDO LOPES dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada., sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a 

Reclamada, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

NEIRE LOPES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003461-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NEIRE LOPES DE ALENCAR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. NEIRE LOPES DE 

ALENCAR ingressou com Medida Cautelar de Sustação de Protesto com 

pedido Liminar em desfavor de PGE – PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, consistente em obter a suspensão do 

protesto que entende indevido. Consta nos autos, em síntese, que a 

autora foi surpreendida por um protesto efetuado pelo reclamado, no valor 

de R$ 4.444,61 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e um centavos), dívida oriunda do IPVA do veículo AUDI/A3 – 

PLACA DLC-2882, registrado em nome da autora e os débitos são dos 

anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Argumenta que, no mês de janeiro 

de 2013, vendeu o veículo para o Sr. Sedimar de Oliveira Silverio, e que 

ele era o responsável pela transferência, porém a autora não possui o 

recibo com aceite do comprador e em razão disso, a cobrança está 

vinculada ao seu nome. Por fim, requereu a concessão dos efeitos da 

tutela consistente em determinar a sustação do título protestado. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, convém ressaltar que no 

dia 18 de março de 2016 entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil, 

o qual extinguiu os Procedimentos Cautelares Específicos, tornando-se o 

procedimento requerido inviável. Todavia, cada ato processual é também 

um ato jurídico perfeitamente efetivado no tempo e possui proteção ao 

direito que foi conferido sob a vigência da lei revogada, nos termos do 

artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Contudo, considerando 

que no âmbito do Juizado Especial os processos orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou transação 

(ar. 2º da Lei 9.099/95), recebo e converto o presente feito em ação 

ordinária. Passo analisar o pedido de tutela de urgência. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a 

parte autora postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, a sustação dos efeitos do protesto vinculado ao seu 

nome, alegando que a dívida pertence ao Sr. Sedimar, porque era dele a 

responsabilidade de transferir o veículo e, consequentemente, efetuar o 

pagamento de encargos de imposto referentes ao carro. No entanto, 

verifica-se que não estão demonstrados os pressupostos acima citados, 

sobretudo porque em análise aos documentos que instruíram a inicial, 

observo que inexistem elementos suficientes para concluir que a autora 

vendeu o citado veículo, tanto que não trouxe aos autos qualquer 

documentação que comprova a venda, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, 

ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, afigura-se incabível o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003557-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003557-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BATISTI LOCADORA DE 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, qualificado na inicial, ingressou com Ação 

Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização pro Danos Morais e 

Tutela Antecipada em desfavor de BRASILVEICULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS e ESTADO DE MATO GROSSO - representado pelo Procurador 

Geral, todos qualificados no feito. Consta nos autos, em síntese, que o 

autor encaminhou uma proposta comercial de uma “MINI ESCAVADEIRA”, 

no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), para a 

Cooperativa de Credito – SICREDI, na esperança desta instituição de 

crédito financiar tal investimento, que só não se concretizou em razão do 

protesto efetuado pela 2ª Requerida, referente a um débito de IPVA do ano 

de 2013, do veículo FORD CARGO 2423, Placas OBO-0350, chassi nº 

9BFYEAKD7DBS22335, renavan nº 501526820, ano/modelo 2012/2013. 

Argumenta que a 1ª requerida assumiu o débito de IPVA do ano de 2013, 

conforme o Termo de Regularização de Sinistro, a qual expressa a 

autorização de desconto de débitos pendentes tais como: DPVAT, IPVA, 

MULTA e taxa de licenciamento, para que o autor receba indenização 

devida. Alega que o imposto não foi devidamente pago. Por fim, requer em 

sede de antecipação de tutela a retirada do protesto, oficiando o cartório 

de 2º Oficio desta urbe. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 
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reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão do 

protesto em seu nome. Verifico, assim, que estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, uma vez que a manutenção do nome da 

reclamante no protesto afigura-se indevida e abusiva, mormente quando 

decorre de cobrança em que o devedor supostamente não deu causa. 

Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que 

estão presentes provas aptas ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que o reclamado Estado de Mato Grosso - representado pelo 

Procurador Geral promova a suspensão dos efeitos do protesto de nº 

89941, livro: 200, folhas: 453, no valor de R$ 3.696,86 (três mil, seiscentos 

e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), até o deslinde da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Oficie-se ao Cartório de Protestos para cumprimento da medida. CITE-SE a 

parte requerida para contestar a ação,sob pena de revelia (art. 20 da Lei 

n. 9.099/95). As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças 

de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003545-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (AUTOR(A))

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SEVERIANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003545-16.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): LEANDRO MUSSI RÉU: DANIEL SEVERIANO DA SILVA Vistos. 

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, adequando o valor da causa ao proveito 

econômico pretendido, que deverá ser correspondente à obrigação que 

espera ver adimplida (art. 291 e 292, II, do CPC), ato contínuo, promover o 

recolhimento das custas judiciais complementares, com a juntada das 

guias e respectivos comprovantes ao processo, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, p. ú. CPC). Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e torne-me os autos conclusos. Cumpra-se, às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de agosto de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA (ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO (ADVOGADO(A))

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(AUTOR(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR (ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VALDEMAR BUTTNER (RÉU)

ELAINE KESSLER BUTTNER (RÉU)

EDEMAR EICHELT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000347-05.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA RÉU: CARLOS VALDEMAR BUTTNER, ELAINE KESSLER BUTTNER, 

EDEMAR EICHELT Vistos. Redesigno audiência de conciliação a ser 

realizada perante o CEJUSC desta Comarca, no dia 20 de setembro de 

2018, às 17h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência no 

sistema Pje. Cite-se e intime-se o requerido Edemar Eichelt no endereço 

obtido através de busca no Sistema Infojud (em anexo). Intimem-se, 

pessoalmente, os demais requeridos já citados, a fim de que compareçam 

à audiência conciliatória. A intimação da autora deverá ser feita na pessoa 

de seu advogado. Restando infrutífera a citação do requerido Edemar, 

desde já, defiro a citação por edital, devendo as escrivania proceder a 

expedição do necessário, bem como o cancelamento da audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 21 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HELIO FERNANDO DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000497-49.2018.8.11.0045 

AUTOR(A): HELIO FERNANDO DE MELLO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Compulsando os autos, 

verifica-se que a Carta de Citação fora direcionada para endereço 

equivocado (AR juntado sob a ID n.º 14873371), restando, assim, 

prejudicada a audiência de conciliação. Desse modo, REDESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada perante o CEJUSC desta 

Comarca, no dia 22 de novembro de 2018, às 13h30min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória no sistema PJE. 

Cite-se a requerida, atentando-se a escrivania ao correto endereço 

indicado na inicial, qual seja: Rua Senador Dantas, 74, 5º andar, Centro, 

Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20031-205. A intimação do autor deverá se dar na 

pessoa de seu advogado. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004193-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. C. (ADVOGADO(A))

E. R. K. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. B. (ADVOGADO(A))

L. M. D. (RÉU)

A. J. D. (RÉU)

E. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004193-30.2017.8.11.0045. AUTOR: EVERSON 

ROBERTO KRAUSE RÉU: ADALBERTO JOSE DIONIZIO, ELLEN 

MONTINELLI, LUIZA MONTINELLI DIONIZIO DESPACHO Intime-se o 

requerente a manifestar sobre a contestação apresentada pela requerida 

Ellen Montinelli, conforme Id. 12900869 e documentos a ela acostados Ids. 

12900876 à 12901153, no prazo de 15(quinze) dias. Certifique-se se o 

requerido Adalberto José Dionizio apresentou contestação, embora tenha 

este requerido manifestado sua concordância com a retificação do 

registro da menor, conforme ata de audiência de conciliação realizada no 

CEJUSC e acordo extrajudicial perante a Defensoria Pública. Após, digam 

as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 15(quinze) dias, 

no que pertine somente ao pedido de revisional de alimentos, já que quanto 

aos demais pedidos as partes concordam. Certificado o decurso de prazo, 

com ou sem manifestação, vistas Ministério Público e conclusos para 

deliberações. Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS 

DO RIO VERDE, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de 
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Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93570 Nr: 685-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CÉSAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298-O/MT

 Intimação do advogado da parte requerida para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.79/90 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81714 Nr: 961-03.2012.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.81v, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151381 Nr: 664-83.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTONIO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURIOS KUHN - 

OAB:PR/27.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por 

quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41049 Nr: 1355-44.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR VALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.79. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121646 Nr: 1433-62.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA PEREIRA VIGINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 "[...] Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para reconhecer o 

período de labor rural exercido pela autora, qual seja, do ano de 1976 a 

1994, devendo o INSS proceder com a averbação respectiva. II - Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Sem condenação em custas e despesas 

processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que 

a decisão não está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, 

§3º, inciso I, do CPC. III – Juntem-se os documentos apresentados nesta 

data pela parte autora. IV - Saem os presentes intimados da sentença 

proferida. P.R.I.C. Nada mais. Nada mais. Encerro o presente. Eu, _____ 

(Juliana Oliveira), Assessora de Gabinete, que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102260 Nr: 22564-64.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VANDERLEI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ZAVODINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Redesigno 

audiência de instrução para o dia 09 de outubro de 2018 às 14h00, para 

depoimento pessoal do requerido e oitiva da Izabela Nonato de O. Zavodini 

(p. 74). II – Expeça-se mandado para intimação pessoal do requerido em 

tempo hábil para a realização da audiência aprazada, devendo ser 

procurado em dias alternados e, em horários diferentes (inclusive após o 

expediente), bem como finais de semana, considerando que o requerido 

presta serviços em fazendas. III – Consigno que os mandados de 

intimação devem ser cumpridos e sua juntada aos autos em pelo menos 01 

(um) dias antes da audiência. IV - Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105399 Nr: 1477-18.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Impulsiono os autos para intimar as partes para manifestação acerca do 

LAUDO PERICIAL juntado as fls.297/323, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103840 Nr: 689-04.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para se manifestar acerca da petição 
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de fls. 110/115, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98276 Nr: 4598-88.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & TURRINI BRITO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101156 Nr: 6751-94.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GUERRA E CIA LTDA ME, ANDRESSA RIOS 

GUERRA, ANDRE GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimação da parte autora para 

recolher a diligência do oficial de justiça no juízo deprecado, conforme 

ofício de p. 110v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 159345 Nr: 5450-73.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS REFORMA DE PENEUS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUPET LEOBINO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, LUCAS VALDIR CARRARO - OAB:MT/23.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetivar o pagamento das guias de CARTA PRECATÓRIA E DILIGÊNCIA de 

Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00, no prazo de 10 (dez) dias. As 

guias para recolhimento para ambas deverão ser emitidas no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003215-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO JOSE VOLMANN (AUTOR(A))

DIEGO BALEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003215-19.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (DECLARATÓRIA DE EXERCÍCIO RURAL, 

RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL C/C CONVERSÃO DE TEMPO 

COMUM EM ESPECIAL C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL 

ALTERNATIVAMENTE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO proposta por ADELMO JOSÉ VOLMANN em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a 

presente ação demanda celeridade processual, eis que, se pretende 

adquirir beneficio previdenciário (aposentadoria especial e/ou 

aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período 

de labor rural). Pois bem. Necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas. 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 30 de outubro de 

2018, às 17h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003236-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CARDOSO DE SOUSA MORAIS (AUTOR(A))

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003236-92.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TUTELA ANTECIPADA, 

proposta por MÔNICA CARDOSO DE SOUSA MORAIS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença, que teria sido 

cessado administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato 

do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do autora restou 

suficientemente demonstrada, pelo CNIS e cópia da CTPS acostado nos 

autos, eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91 (ID’s N.º 

14507157, 14507218). No tocante ao requisito da incapacidade laboral, a 

requerente apresentou diversos exames e relatórios médicos, 

evidenciando a realização de tratamento médico (ID N.º 14506855). 

Ademais, o laudo médico datado de 22.06.2018, indica que a Autora é 

portadora da seguinte enfermidade: CID-10-C92.1 (Leucemia Mielóide 

Crônica), ressaltando ainda, a parte permanecer em acompanhamento 

médico hematológico por tempo indeterminado, desde que não há previsão 

para a interrupção do uso da medicação (ID N.º 14506835). Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente está 

incapacitada de realizar quaisquer esforços físicos além de sua 

capacidade habitual (ID N.º 14506835). Impende registrar, ainda, que o art. 

62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela 
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impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O 

segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, 

for aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos a autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada para determinar ao instituto-requerido o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. MÔNICA CARDOSO DE 

SOUZA, NB 614.215.973-4 (ID n.º 14506817), o que deve ser feito no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, 

CPC), mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da perícia 

médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte autora 

apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 

(trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para que se 

necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede 

de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o 

INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTORA, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pela autora (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, 

a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003311-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LUCIA BIRKHAHN (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003311-34.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta 

JURACI LUCIA BIRKHAHN em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda 

celeridade processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, 

requerendo concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado 

desde seu indeferimento administrativo. Pois bem, tendo em vista a 

necessidade de verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para 

a concessão da liminar postulada, necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas, 

assim, postergo por ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), 

Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando 

comprovado o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 

do CPC. 2. Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a 

concessão do benefício e a presunção de que a atividade de pescador 

não é rentável não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a 

efetiva urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a 

partir do exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a 

antecipação da tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 31 de 

outubro de 2018, às 14h00min, para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento 

do ato no sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, 

contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 

dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º 

do CPC). Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2507 Nr: 2719-36.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROBERTO PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84401 Nr: 3240-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duarte Pedroso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101308 Nr: 2993-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8747 Nr: 1046-42.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Luiz Pegoraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Klann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEONARDO 

SALVADORI DIDONÉ - OAB:9830, CRISTIANE BOFF - OAB:35830, 

JEISON FRANCISCO MEDEIROS - OAB:22523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 

OAB:6338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104794 Nr: 5127-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 91614 Nr: 1232-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94657 Nr: 3607-87.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99868 Nr: 2158-60.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes A. de Jesus - ME, Maria de Lourdes 

Aguiar de Jesus, Florêncio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada da petição de fl. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 3035-10.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 
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autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19031 Nr: 2184-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 2134-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35252 Nr: 4265-53.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 80031 Nr: 3052-75.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Herculana de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO CRUZ (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

MARCONNI PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

GILMAR PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARLOS DE FREITAS (RÉU)

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor do Despacho ID 

14470413, que designou audiência de conciliação para o dia 10/10/2018, 

às 13h30min (MT), no CEJUSC desta Comarca, observadas as demais 

deliberações do referido decisum, que segue vinculado a presente, 

instruindo-a e complementando-a.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PRUDENCIO NETO (ADVOGADO(A))

LAURYEN KELLY SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

GILSON VENANCIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, do inteiro teor do Despacho ID 

14099492, a fim de que Vossa Senhoria especifique as provas que 

efetivamente deseja produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001561-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSI EHOMO WE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seus representantes processuais, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, conforme evento nº 13824226 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-09.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000214-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, por meio de seu 

representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, por meio de seu 

representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000261-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, por meio de seu 

representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, por meio de seu 

representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, por meio de seu 

representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, por meio de seu 

representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

OTAVIO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

KARINA HELGA TURCIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

LUIS FERNANDO MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

SUELI MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PIRES LACERDA (EXECUTADO)

JOSE LAZARO DA SILVA (EXECUTADO)

IDEZINHA DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

WILLIAM CORREA LACERDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTES, por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promovam o andamento do feito requerendo medidas 

úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça ID 14648124.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEMPA PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDERSON RODRIGO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PRO CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da 

demanda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos 

com o que entender de direito, em termos de prosseguimento, tendo em 

vista a proposta de acordo retro apresentada pelo polo passivo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113782 Nr: 4606-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Milton de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:OAB/RJ 

155.834

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se nos autos com o que entenderem de direito, tendo em vista 

a juntada do laudo pericial ao feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 4958-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Batista Palmoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fls. 122/123 dos autos, tendo 

em vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115368 Nr: 5728-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidas Neres Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fls. 72/73 dos autos, tendo 

em vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 121148 Nr: 2953-95.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fls. 33/34 dos autos, tendo 

em vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116562 Nr: 6546-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fls. 56 dos autos, tendo em 

vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84892 Nr: 3730-56.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angélica D'Amico da 

Silva - OAB:22687.O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fls. 136/137 dos autos, tendo 

em vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 3249-88.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fls. 44/45 dos autos, tendo 

em vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113554 Nr: 4467-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eudes Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angélica D'Amico da 

Silva - OAB:22687.O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, nos termos do Despacho de fl. 51 dos autos, tendo em 

vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112662 Nr: 4012-55.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina Chiozzani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se nos autos, nos termos do Despacho de fl. 71, tendo em 

vista a juntada do laudo pericial ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 89246 Nr: 3592-55.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Teresinha Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos com o que entenderem de 

direito, nos termos do Despacho de fl. 64 dos autos, tendo em vista o 

laudo médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1854 Nr: 816-39.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Morada do Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Elso Eloi Casagrande Modanese - OAB:22735/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos com o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 4605-84.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriella Sardinha da Costa - 

OAB:25366/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se, conforme devolução de carta precatória de fls. 82/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93057 Nr: 2373-70.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 3657-50.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seleodívia Martins Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 2245-26.2009.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Dirceu Conde Filho, Moacir Land 

Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217166/SP, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, nos termos do item 5 do Despacho de fl. 299 

dos autos, tendo em vista a proposta apresentada pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98525 Nr: 1375-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 17676 Nr: 826-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se, tendo em vista a petição do autor retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 1624-19.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107685 Nr: 1154-51.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de intimação acerca da penhora realizada, expedido(s) nos 

autos, devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do 

pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 4451-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osimar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicações de São Paulo S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Júnior - OAB:11264 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos com o que entender de direito, tendo 

em vista a petição do requerido de fls. 84/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82696 Nr: 1539-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaci Teresinha Jascovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 1663-94.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivelino Alves Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Eugênio Araújo - 

OAB:6670, Francisval Dias Mendes - OAB:3563, João Jorge Alves 

Araújo - OAB:5252, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10.827, Mário Márcio de Lara Soriano - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos com o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 509-36.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Rogerio Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101186 Nr: 2925-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelícia Gomes Ferreira, Valdete Padilha de Lima, 

Vera Lúcia Fries, Vivaldino Antonio Capitânio, Vinicius de Faria Junior, 

Wanderson Alves Menezes, Zilda Ribeiro de Souza, Zilfa Carneiro 

Pimentel, Wilmar Machado, Zilto José Capitanio, Welson Coimbra Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 533-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Pezzini, Rita Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se nos autos, caso queiram, com o que entenderem de direito 

acerca da petição do Perito Judicial, juntada às fls. 752/757 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 3786-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Avila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 67 Nr: 69-94.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira de Souza, José Adriano Martins, WALTER 

BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Batista dos Santos Júnior, MARGARETH 

MOREIRA DOS SANTOS, DAVID BATISTA DOS SANTOS, VICENTINA 

MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Sousa - 

OAB:3934/GO, Fabio Henrique Barreto de Souza - OAB:21.550/GO, 

Zaurilda Alves Gomes - OAB:16208/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100378 Nr: 2449-60.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 
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Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Stersa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por 

meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 105885 Nr: 166-30.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31488 Nr: 488-60.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nicleto Sbruzzi, Edilia Camargo Sbruzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 23376 Nr: 2710-69.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 1189-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MOREIRA - OAB:81931

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu representante processual, para que, caso queira, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se com o que entender de direito, tendo 

em vista o auto de penhora e avaliação de fl. 158 dos autos.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71218 Nr: 1195-21.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

os autos para expedição de documentos nos moldes da cota Ministerial de 

ref.64.

 Salma Corrêa de Moraes Pereira,

Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82934 Nr: 2917-56.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUEL DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:17954 E/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade, de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo legal dos termos da certidão de Ref.32.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51345 Nr: 542-58.2012.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em conformidade com o ofício n. 455/2018/PJCAA acostado aos autos, o 

qual informa que o Douto Representante do Ministério Público estará 

participando de um evento jurídico denominado VII Encontro Estadual do 

Ministério Público, o qual acontecerá na data anteriormente designada para 

audiência de apresentação (16/08/2018), redesigno a oralidade para o dia 

20 de setembro de 2018, às 13hrs00min(horário oficial do Estado).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 14 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32439 Nr: 3115-40.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDICE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 32439

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(22/08/2018) este Magistrado estará em trânsito devido a participação em 

um Curso de Formação Continuada realizado pela EMAGIS-MT, redesigno 

a oralidade para o dia 10 de outubro de 2018, às 14hrs30min(horário 

oficial do Estado).

Saem às partes presentes pessoalmente intimadas a comparecerem na 

data e hora aprazadas.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Requerente

 Advogado da Requerente

 Testemunha

 Testemunha

 Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58881 Nr: 1585-59.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRAIDES ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO 

- OAB:18.574-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 58881

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(22/08/2018) este Magistrado estará em trânsito devido a participação em 

um Curso de Formação Continuada realizado pela EMAGIS-MT, redesigno 

a oralidade para o dia 04 de outubro de 2018, às 14hrs30min(horário 

oficial do Estado).

Saem às partes presentes pessoalmente intimadas a comparecerem na 

data e hora aprazadas.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Requerente

 Advogado da Requerente

 Testemunha

 Testemunha

 Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25711 Nr: 232-57.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 25711

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(22/08/2018) este Magistrado estará em trânsito devido a participação em 

um Curso de Formação Continuada realizado pela EMAGIS-MT, redesigno 

a oralidade para o dia 10 de outubro de 2018, às 15hrs30min(horário 

oficial do Estado).

Saem às partes presentes pessoalmente intimadas a comparecerem na 

data e hora aprazadas.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Requerente

 Advogado da Requerente

 Testemunha

 Testemunha

 Testemunha

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82616 Nr: 2743-47.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOTELHO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135167 Nr: 1656-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO BENASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 
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que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133844 Nr: 879-73.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY DUTRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108485 Nr: 834-40.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL BASECHNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120680 Nr: 1237-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA RAMOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120031 Nr: 799-46.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DE JESUS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131985 Nr: 7682-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSE MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131679 Nr: 7493-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO DOS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para querendo apresentar impugnação à 

contestação.

 Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 17h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80528 Nr: 2144-23.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GALDINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO MELLO - OAB:13.188B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT. 14.469-A, Priscila Kei Sato - OAB:OAB/SP. 159.830

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE GALDINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

90744365104, Rg: 633.773, Filiação: Joaquim Galdino de Oliveira e Odete 

Pereira de Oliveira, data de nascimento: 30/07/1969, brasileiro(a), natural 

de Adamantina-SP, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 04 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88478 Nr: 4239-89.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Hideki Shimazu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86418 Nr: 2216-73.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94203 Nr: 3830-79.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBERDAN P. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MATEUS DIAS - 

OAB:17617/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

SAGA S/C LTDA, CNPJ: 00752386000198. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,32 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 22 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117672 Nr: 6410-14.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Rocha de Oliveira cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizado por 

RAIMUNDA ROCHA DE OLIVEIRA CRUZ em desfavor do INSTITUTO 

SEGURO SOCIAL – INSS.Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Se interposto recurso de apelação, intime-se 

o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, 

remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 

3º do Código de Processo Civil.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141647 Nr: 5954-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA BERNADETE ROLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA 

VARA para a apreciação e condução do feito.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos aos Juizados Especiais Cíveis, e 

aguarde-se as providências do autor para fins de digitalização.Tudo 

cumprido, arquivem-se com as baixas necessárias.CUMPRA-SE.Barra do 

Bugres - MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81247 Nr: 2915-98.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPRIANO FRANCISCO CARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - 

OAB:MT-8962

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, cimpulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida da r 

sentença.Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos 

opostos por RENATO ROMANINI à Ação Monitória que lhe move CIPRIANO 

FRANCISCO CARAN, para condenar o embargante ao pagamento da 
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quantia consubstanciada nas células dos cheques de fls. 11/12, sobre o 

qual incide correção monetária pelo IPCA-E a partir da emissão de cada 

cheque, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

apresentação dos títulos à instituição bancária (art. 406, CC/02, c/c art. 

161, § 1º, CTN). Por consequência, resolvo o mérito da causa com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (art. 

85, do CPC).

 Converto o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se a 

execução em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 

Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8º).

 Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, aplicável à espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125203 Nr: 3803-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GAMA DOS SANTOS, LUIZ GAMA DOS SANTOS, 

Maria Elza Gama dos Santos Silva, PEDRO GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS, LUZINETE GAMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evair Kichel Zuffo - OAB:17569/e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO para suprir a omissão apresentada, DEFERINDO o 

pedido de substituição dos documentos originais por cópias.Considerando 

as explanações do autor quanto à alegação de hipossuficiência, 

FACULTO a este colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Após o decurso 

do prazo, tendo a parte autora apresentado os referidos documentos, 

retornem-me os autos conclusos. Não apresentando, mantenho a 

condenação ao pagamento das custas processuais.Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 20 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141598 Nr: 5919-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, LSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319, 320 e 528 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, uma vez que atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus.

INTIME-SE o executado para que em 03 (três) dias efetue o pagamento 

das prestações alimentícias que se encontram em atraso, conforme tabela 

de cálculos de fls. 13, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de protesto e inscrição do nome no cadastro de 

proteção ao crédito, bem como a penhora dos bens, nos termos do art. 

517 c/c 528, §1º, do Código de Processo Civil.

CIÊNCIA ao Ministério Público (art. 178, inc. II, CPC).

APENSE estes autos ao processo nº 5918-51.2018.811.0008, código 

141597.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 20 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133673 Nr: 758-45.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CARLOS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPOFLEX - Credito Facil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Passo à análise do pedido de tutela antecipada.A Tutela de Urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.No caso em tela, em que o 

autor postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão dos descontos das 

parcelas referentes ao empréstimo, contratado no dia 16 de dezembro de 

2010, no seu benefício previdenciário.Percebe-se, então, que os 

descontos estão sendo efetuados desde o início do ano de 2011, mas 

somente agora veio o autor solicitar a suspensão. Não se duvida que 

realmente os descontos podem ser indevidos, entretanto, o fato de já 

estar sendo descontado há 07 (sete) anos, afasta um dos requisitos da 

tutela de urgência que é o perigo da demora.Neste caso, torna-se salutar 

aguardar a triangularização do processo, com a oitiva da parte contrária a 

fim de melhor compreender a situação. De qualquer modo, o autor não terá 

prejuízo caso se entenda que os descontos são irregulares, tendo em 

vista que deverão ser devolvidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140342 Nr: 4775-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE ANTONIA DOS SANTOS 

TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se a petição inicial foi assinada 

eletronicamente pelo advogado Gianotti Amador Moraes Gomes, no 

entanto os patronos do autor são Ricardo Neves Costa e Raphael Neves 

Costa.

Em que pese o substabelecimento (fl. 19) acostado à inicial, constata-se 

que os poderes outorgados pelo patrono do autor no referido documento, 

ao advogado subscritor da inicial são para acompanhar e atuar em 

processos de busca e apreensão, com poderes unicamente para negociar 

e transigir.

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para promover a emenda da inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC), a fim de que regularize a referida situação, 

acostando a inicial a devida procuração, ou apresentando 

substabelecimento com poderes necessários para ajuizamento da 

presente demanda.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 20 de agosto de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44083 Nr: 309-68.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Ostrovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por GABRIEL OSTROVSKI 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 112, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 113v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 96.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 96, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 96, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54329 Nr: 534-20.2012.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDJO, DVDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A GUARDA 

DEFINITIVA do menor VINICIUS AUGUSTO VASCONCELOS DE JESUS a 

avó materna Sra. MARIA SUELY DE JESUS, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC.Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 

15.Transitada em julgado a sentença, proceda-se com o termo de 

compromisso de guarda, expeça-se ofício ao Cartório Extrajudicial 

competente, para a devida averbação.EXPEÇA-SE certidão de honorários 

em favor da advogada nomeada Dra. MARIA JULIA SÉ BALÃO, OAB/MT 

8272, no qual arbitro no valor de 02 (duas) URH’s.Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90369 Nr: 696-44.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A GUARDA 

DEFINITIVA do menor JOÃO VICTOR FIGUEIREDO SANTOS ao Sr. 

MARCOS MARCELO DOS SANTOS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Sem 

custas, uma vez que já deferida a gratuidade às fls.18.Transitada em 

julgado a sentença, proceda-se com o termo de compromisso de 

guarda.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116974 Nr: 5946-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEA GOMES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 IRINEIA GOMES ANTUNES, qualificada nos autos, postulam a expedição 

de alvará judicial para o fim de ser liberada quantia depositada em conta 

na Caixa Econômica em nome do falecido Ramiro Antunes, conforme 

certidão de óbito à fl. 27.

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou favorável ao 

deferimento do pedido (fls. 57).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatados, decide-se.

 Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

autorizado é o exame do mérito da causa.

Com efeito, nos termos do art. 666 do NCPC, prescinde-se de inventário ou 

arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858/80, 

espécie normativa que fora regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81, em 

cujo art. 1º discrimina as hipóteses em que é despicienda a abertura de 

inventário ou de arrolamento .

O presente feito se enquadra nas hipóteses de dispensa elencadas, em 

específico, por se tratar de saldo em conta bancária.

Demais disso, restou demonstrado que a interessada é viúva do de cujus.

II – Dispositivo

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial, com fulcro no art. 487, I do NCPC e, assim, vai deferida a 

expedição do ALVARÁ pretendido, para levantamento de quantia 

depositada em conta em nome do falecido RAMIRO ANTUNES, na Caixa 

Econômica Federal (fls. 43/44), em favor de IRINEA GOMES ANTUNES.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação.

 Sem custas, eis que já foi deferida a gratuidade às folhas 41.

Expeça-se o necessário.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119615 Nr: 565-64.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY WAGNER PRATES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 NEY WAGNER PRATES SANTANA, qualificados nos autos, postulam a 

expedição de alvará judicial para o fim de ser liberada quantia depositada 

em conta na Caixa Econômica em nome do falecido Inacio Ribeiro de 

Santana, conforme certidão de óbito à fl. 08.

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou favorável ao 

deferimento do pedido (fls. 18/19).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatados, decide-se.

 Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

autorizado é o exame do mérito da causa.
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Com efeito, nos termos do art. 666 do NCPC, prescinde-se de inventário ou 

arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858/80, 

espécie normativa que fora regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81, em 

cujo art. 1º discrimina as hipóteses em que é despicienda a abertura de 

inventário ou de arrolamento .

O presente feito se enquadra nas hipóteses de dispensa elencadas, em 

específico, por se tratar de saldo em conta bancária.

Demais disso, restou demonstrado que o interessado filho do de cujus.

II – Dispositivo

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial, com fulcro no art. 487, I do NCPC e, assim, vai deferida a 

expedição do ALVARÁ pretendido, para levantamento de quantia 

depositada em conta em nome do falecido INACIO RIBEIRO DE SANTANA, 

na Caixa Econômica Federal (fls. 17), em favor de NEY WAGNER PRATES 

SANTANA.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação.

 Sem custas, eis que já foi deferida a gratuidade às folhas 13.

Expeça-se o necessário.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89153 Nr: 19878-50.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENALVA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE SOUZA, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Interdição, intentada por JENALVA APARECIDA DE 

SOUZA em face de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA e ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às folhas 92, 

pugnando pela intimação pessoal da parte autora para dar regular 

prosseguimento ao feito.

 Tentada a intimação pessoal da parte autora, não foi encontrada em seu 

endereço declinado na inicial, conforme certidão do oficial de justiça de 

folha 97.

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providencia da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não foi localizada.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42190 Nr: 4753-18.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BENEDITA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE BARRA 

DO BUGRES em desfavor de ANA BENEDITA FERREIRA.

 Às folhas 34 houve a homologação do acordo entabulado entre as 

partes, com suspensão.

 A parte exequente compareceu pugnando pela extinção da ação ante ao 

cumprimento pela executada (fl.s35).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55168 Nr: 1368-23.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, consoante dispõe do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte autora 

PESSOALMENTE para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 485,III, § 3, do CPC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33330 Nr: 3142-64.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição e 

documento de folhas 270/272, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131038 Nr: 7141-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDSL, Jacikelly dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a correspondência 
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devolvida de folhas 31, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80642 Nr: 2265-51.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANTINA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 134/140, celebrado nestes autos de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

DE TRABALHADOR RURAL promovida por ELZANTINA DE OLIVEIRA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que 

sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo com o 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

INTIME-SE a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129740 Nr: 6397-78.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116339 Nr: 5603-91.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): fundo de previdencia dos sevidores publico do 

mun. De barra do bugres/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FATIMA GOMES 

MOREIRA - OAB:15784

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o 

requerido a conceder a requerente o benefício da pensão por morte, nos 

termos do artigo 28 e 29 da Lei Municipal N.º 1.554/2005, com redação 

alterada pela Lei Municipal Nº 1.777/2008, devido a partir da citação, dia 

19/01/2017 – fls 53-vº, com multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo 

pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei n. 

6.899/1981 e Súmulas 43 e 148 do STJ). Deixo de condenar o requerido 

no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, 

conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo 

Civil. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: DALVA 

TEIXEIRA; 1.a. CPF nº 696.017.981-53; 1.b. Nome da mãe: Antilina Franco 

Moraes; 2. Benefício Concedido: Pensão por morte; 3. Data inicial do 

Benefício: 19/01/2017 (data da citação-fls.53-v°); 4. Renda mensal inicial: 

1 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Manoel Pinheiro, nº 

143, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias do trânsito em julgado. Decorrido o 

prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86773 Nr: 2571-83.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOS SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN DOS SANTOS DE MELO, Cpf: 

70507740149, Filiação: Dirce dos Santos de Melo e Valter de Melo, data de 

nascimento: 10/03/1982, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 555,74 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 15 de junho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91634 Nr: 1794-64.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX HUMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA LUCENA P. DIAS - 

OAB:7194/MT, MARCOS ANTONIO DE MELLO - OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da certidão retro, intime requerente para apresentar as 

contrarrazões aos embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36947 Nr: 3319-91.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAMUEL NASCIMENTO CARVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ZENAIDE MARIA 

BRANDONI, ANTONIO BRANDONI, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL II, FUNDO 

DA TERRA, BANCO DA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o autor 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte ré para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 109019 Nr: 1160-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Cite-se e intime-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da importância reclamada, provar que o fez, ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme previsão do art. 528, §3º do NCPC, e 

protesto do pronunciamento judicial, consoante art. 517, do mesmo Código.

Inerte o executado, venham conclusos para deliberação.

Demonstrado o pagamento, ou apresentadas justificativas, preliminarmente 

à conclusão diga a parte exequente, em 05 (cinco) dias, colhendo-se na 

sequência o parecer Ministerial.

Consigne-se que as prestações que se vencerem no curso da presente 

ação restarão incluídas no débito para efetivo pagamento.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 19 

de setembro de 2018, às 12:50 horas, data única disponível para 

inquirição das testemunhas/informantes que ainda não foram ouvidas em 

Juízo.Não há que se falar em EXCESSO DE PRAZO porque a Defesa 

Técnica descumpriu o calendário processual (fl. 124 vº) e permaneceu 

com os autos em carga pelo período de 06/julho/2018 a 

15/agosto/2018.INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes por 

ambas arroladas .REQUISITE-SE a apresentação do acusado junto a 

Direção da Cadeia Pública Local.Em se tratando de informante/testemunha 

residente fora dos limites da Comarca, expeça-se CARTA PRECATÓRIA 

para inquirição, conforme a designação do Juízo Deprecado, com prazo 

de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida à missiva, comunique-se a 

defesa para que, querendo, acompanhe junto a este último à realização do 

ato (Súmula 273 do STJ).Advirta-se, desde logo, que o JUÍZO 

OBSERVARÁ O DISPOSTO NO ART. 222, §§ 1º E 2º, DO CPP, podendo a 

parte, comprometida com a duração razoável do processo (CRFB/88, art. 

5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por ocasião da audiência neste 

Juízo.NÃO LOCALIZADA ALGUMA DAS PESSOAS a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO/OFÍCIO.Barra do Bugres/MT, 21 de agosto de 2018. João Filho 

de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133874 Nr: 902-19.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CARDOSO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK JR - 

OAB:15462, FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - OAB:4000

 Por todo exposto, REVOGA-SE a decisão que determinou a regressão 

definitiva de regime e fixou o regime fechado e RESTABELECE o regime 

semiaberto, via monitoração eletrônica, restabelecendo ainda o cálculo de 

fl. 127.Considerando o disposto no art. 146-B e seguintes da LEP, bem 

como do art. 319, IX, do CPB, e ainda o Decreto 7.627/2011 que 

regulamentou a monitoração eletrônica das pessoas detidas, e a 

implementação do sistema de monitoramento eletrônico dos executandos, 

que se encontra implantado no Estado de Mato Grosso e, considerando 

ainda as peculiaridades existentes nesta Comarca, por ora, deverá o 

recuperando passar a utilizar a tornozeleira eletrônica, bem como deverá 

voltar a cumprir as demais condições fixadas em audiência admonitória 

(fls. 125/6), com a ressalva da decisão de fls. 140/2.A instalação de 

monitoramento eletrônico vai ao encontro da Súmula Vinculante 56 do STF 

, bem assim do precedente que a originou – STF RE 641.320/RS -, e, ainda 

que não verificada a hipótese de falta grave e/ou cometimento de fato 

definido como crime doloso, trata-se de comportamento desviado e 

reprovável que, inclusive, originou a medida protetiva n° 

6013-81.2018.811.0008 – código: 141773.REGULARIZADA A 

COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, DEVENDO O RECUPERANDO SER POSTO EM LIBERDADE, 

SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, devendo ele 

declinar o seu endereço residencial ao sistema prisional. Fica ciente o 

recuperando que deverá atender a todo e qualquer chamado/sinal, emitido 

pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus 

contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que 

convocado para reparos, programação e demais necessidade a critério da 

Unidade Gestora ligada à SEJUDH. Deverá informar imediatamente à 

Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no 

equipamento, bem como carregar a tornozeleira de forma correta e zelar 

por sua integridade.Não comportar-se de forma a afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a 

desliga-la ou dificultar a

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 3750-91.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSMAR FOSTINO DE OLIVEIRA, WALACE 

CRISTALDO MOREIRA, OSCARLINDO DA SILVA EVANGELISTA, 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12.941/MT, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT- 11.268-B, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 Autos: 3750-91.2009.811.0078 - Código: 43623DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIARecebe-se a apelação interposta pela Defesa porquanto 

mais subsistem as dificuldades da década de sessenta que ensejou a 

edição do comando legal e, num juízo de ponderação, como anotado, não 

há justificativa para o citado comando legal atualmente. Vale deixar 

vincado que a razoabilidade é uma derivação do devido processo legal 

substantivo que é um núcleo material comum de todas as garantias 

relacionadas à efetividade e à justiça, não apenas dos processos 

judiciais, mas também dos administrativos, com observância de regras 
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procedimentais e a exigência do fair trial – litigar conduzido pela boa fé .Na 

linha da CRFB/88, 5º, XXXV, o ingresso em Juízo deve ser efetivo e 

tempestivo , não podendo o próprio Estado criar mecanismos que 

tergiversem garantias constitucionais.Por tudo o exposto, pronuncia-se a 

não recepção do §4º do art. 600 do CPP pela CRFB/88, em especial, frente 

aos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil, determinando a intimação da Defesa, via 

DJe, para ofertar razões recursais em oito dias, sob pena de preclusão 

temporal.Intimem-se. Cumpra-se a sentença de fls. 521/556.Barra do 

Bugres/MT, 21 de agosto de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 4458-39.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR LUÍS DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Autos: 4458-39.2012.811.0008 - Código: 82731

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de guia de execução penal em que figura como recuperando 

Lucimar Luis da Costa Souza.

Sucede que o endereço apresentado pelo recuperando corresponde a 

Mirassol D’Oeste/MT(fls. 504/506).

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela remessa dos autos (fls. 

507/508).

Assim sendo, tendo-se presente que o critério fixador da competência 

deste Juízo seria o domicílio do recuperando nesta Comarca - o que não 

se confirmou - resulta a incompetência local para o processamento da 

execução.

Acerca da transferência do local de cumprimento de pena no interior do 

Estado de Mato Grosso aduz o art. 1.440, §4°, CNGC/MT que independem 

de anuência do Juízo destinatário as transferências dos reeducandos que 

estiverem cumprimento pena em regime semiaberto e aberto.

Dessa forma, remetam os autos à Comarca de Mirassol D’Oeste/MT por 

ser seu domicílio necessário (CC/02, 76).

Proceda-se com as baixas pertinentes.

Barra do Bugres/MT, 21 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARIA CLEMENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 22 de agosto de 2018. Senhor(a) LUCIANA 

MARIA CLEMENTINO, Rua das Margaridas, nº 505, Bairro Alvorecer, Barra 

do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/09/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000447-37.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.010,62; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIANA MARIA CLEMENTINO Advogado do(a) REQUERENTE: HENRIQUE 

LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - GO0024720A Parte Ré: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 22 de agosto de 2018. Senhor(a) WESLEY 

DO CARMO DE SOUZA, Av. João Pessoa, nº 90, CEP 78000-000, DENISE 

(MT). A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/09/2018 Hora: 15:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000448-22.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.324,37; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WESLEY DO CARMO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES - MT21093/O Parte Ré: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença ID do documento 14429900 “ Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada 

sendo requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE..”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO RODRIGUES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14897637." ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. ”. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA Maria Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-42.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDERSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14898445. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDILSON BUENO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 22 de agosto de 2018. Senhor(a) EDILSON 

BUENO SOARES, Rua Tupy, nº 486, Bairro Maracanã, Barra do Bugres - 

MT, CEP 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/09/2018 Hora: 16:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000480-27.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDILSON BUENO SOARES Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 Parte Ré: TELEFÔNICA S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LIGIA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

da sentença ID do documento 14428140 ”Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LIGIA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

da sentença ID do documento 14429826 “ Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDILSON BUENO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 22 de agosto de 2018. Senhor(a) EDILSON 

BUENO SOARES, Rua Tupy, nº 486, Bairro Maracanã, Barra do Bugres - 

MT, CEP 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/09/2018 Hora: 16:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000481-12.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDILSON BUENO SOARES Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO 
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AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

ID do documento 14429870 ”Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-90.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUDERI RODRIGUES DA MOTA (REQUERENTE)

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 22 de agosto de 2018. Senhor(a) AUDERI 

RODRIGUES DA MOTA, Rua Goitacazes, nº26, bairro Maracanã, CEP 

78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/09/2018 Hora: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000534-90.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.294,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AUDERI RODRIGUES DA MOTA Advogado do(a) REQUERENTE: JIZREEL 

ALVES GUIMARAES DE JESUS - MT21770/O Parte Ré: #

{p rocessoTr fHome.p roce s s o P a r t e P o l o P a s s i v o S e m A d v o g a d o S t r } 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

APARECIDO PASQUINI SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento,14433247 “Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento,14433814 ”Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 
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aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE. .” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121687 Nr: 1796-29.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ABI RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIEL DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

DR. BELMIRO MAIA DE ALMEIDA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos do PROVIMENTO N. 55/2007/CGJ e da Legislação vigente, 

impulsiono este autos, com a designação da audiência preliminar para a 

data de 18 de SETEMBRO de 2018 às 15h00min.

 O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 21 de agosto de 2018.

 MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA

Gestora Judiciária substituta

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDILSON BUENO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, Rua Barão 

de Melgaço, nº 3735, Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP: 78005-908. Dados do 

processo: Processo: 1000481-12.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILSON BUENO 

SOARES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

10/09/2018 Hora: 16:20 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 22 de 

agosto de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ - 

TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-90.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUDERI RODRIGUES DA MOTA (REQUERENTE)

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, Rua Barão 

de Melgaço, nº 3475, Centro, CEP: 78.005-908, Cuiabá/MT. Dados do 

processo: Processo: 1000534-90.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

20.294,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AUDERI RODRIGUES DA MOTA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

10/09/2018 Hora: 16:40 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 22 de 

agosto de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ - 

TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 43/2018-DF     PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas 

atribuições legais.     CONSIDERANDO que a servidora NILZA PEREIRA 

BRANT, Técnico Judiciário, matricula nº 7800, Gestora Judiciária da 

Secretaria do Juizado Especial desta Comarca, estará usufruindo licença 

médica no dia 08.08.2018, 01 (um) dia.RESOLVE:Art. 1º - DESIGNAR a 

servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar Judiciário - PTJ, matricula 

11880, para desempenhar as funções de Gestora Judicial Substituta em 
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Substituição Legal - PDA-FC, no Juizado Especial Cível e Criminal desta 

Comarca no dia 08.08.2018, na ausência da Gestora Judicial 

Titular.Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.Campo Novo do Parecis-MT, 08 de agosto de 2018 

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito e Diretor do Foro      table

 PORTARIA Nº 43/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que a servidora NILZA PEREIRA BRANT, Técnico 

Judiciário, matricula nº 7800, Gestora Judiciária da Secretaria do Juizado 

Especial desta Comarca, estará usufruindo licença médica no dia 

08.08.2018, 01 (um) dia.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judicial Substituta em Substituição Legal - PDA-FC, no Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca no dia 08.08.2018, na ausência da 

Gestora Judicial Titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 08 de agosto de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1635 Nr: 1499-23.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81783 Nr: 1816-25.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206339, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.83/105 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 1429-83.2011.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Honorários.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Após, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quite o débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

5. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

6. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

7. Oportunamente, DEFIRO o desentranhamento dos documentos 

conforme pleiteado à fl.1.531, devendo ser substituídos por cópias 

devidamente certificadas pela secretaria do juízo.

8. Após, intime-se a peticionante para retirada.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000464-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO FERREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, fls., podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no prazo de 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BONMANN (REQUERIDO)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DAVID (REQUERENTE)

EDER RESINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (ADVOGADO(A))

TIAGO STURM DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL S.A. (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, e/ou comprove o pagamento destas, podendo as guias ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no prazo de 48 

horas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRUNETTA (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO MEDA (ADVOGADO(A))

FABIO ROTTER MEDA (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, fls., podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no prazo de 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000552-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

ALCIR LUIZ DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000590-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO PINTO STEFANELLO (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MACCARI (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA EVANETE DE LIMA (AUTOR(A))

FABIO VALENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, fls., podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no prazo de 48 horas.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76525 Nr: 3085-36.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ MARTINS, CONSTRUTORA RONDON DO 

PARECIS LTDA-EPP, G. ALVES DE FREITAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ALVES DE FREITAS-ME, CONSTRUTORA 

RONDON DO PARECIS LTDA-EPP, JOSUÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366, MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:9585/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Vistos.

Trata-se de ação de restituição de valores c/c danos materiais, danos 

morais e antecipação de tutela ajuizada pela Empresa Construtora Rondon 

do Parecis Ltda. EPP e Josué Martins em face de G. Alves de Freitas – ME.

Sustenta o requerente que levou o veículo descrito na inicial até a 

empresa requerida para reparos de retífica no motor e que desembolsou o 

valor de R$ 7.195,00 referente às peças que foram compras e R$ 

2.000,00 pela mão-de-obra.

Afirma que por volta do dia 30 de dezembro de 2.014 a requerida entregou 

o veículo afirmando que o serviço estava concluído, ocasião em que teria 

se negado a entregar a nota fiscal do serviço realizado.

Em seguida, alega a parte autora que o veículo continuou com os defeitos 

anteriormente apresentados, cenário em que gastou mais R$ 500,00 para 

a parte requerida refazer o serviço, todavia, após a entrega do veículo, a 

parte autora constatou que os problemas continuavam.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 280 de 684



Nesse cenário, em fase de tutela antecipada a parte autora requer que a 

parte requerida refaça os serviços realizados no veículo e, ao final, pugna 

pela procedência da ação para que a parte requerida seja condenada ao 

pagamento dos danos materiais e morais sofridos.

Com a inicial juntou documentos de f. 31-60.

O feito foi remetido ao CEJUSC para a tentativa de conciliação entre as 

partes (f. 68-69).

Às f. 83 aportou termo ode audiência de conciliação que restou infrutífera.

Contestação às f. 85-159.

Impugnação à contestação (f. 161-170).

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

• Do valor da causa:

O art. 291 do CPC estabelece que a toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, de modo 

que o art. 292, V, do mesmo Codex dispõe que o valor da causa constará 

da petição inicial na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, 

o valor pretendido.

Com tais considerações, observo que foi atribuído o valor de R$ 36.510,00 

à causa, de modo que o maior valor pretendido pela parte autora é R$ 

14.010,00 à título de danos materiais, mais R$ 20.000,00 à título de danos 

morais e R$ 2.500,00 à título de restituição referente a mão-de-obra, ou 

seja, valores que somados atingem o valor atribuído à causa.

Diante disso, afasto a preliminar de incorreção do valor da causa.

• Da litispendência e Conexão:

Em fase contestacional a parte requerida pugna pela extinção do feito 

face a litispendência porque está em curso junto ao Juizado Especial Cível 

de Tangará da Serra, nos autos sob o nº 0011429-26.2015.811.0001 ação 

que discute entre si o mesmo objeto.

De início, vale registrar que a parte requerida não juntou aos autos 

quaisquer documentos, ainda que irrisórios, capazes de comprovar a 

alegada litispendência.

 Todavia, realizando consulta por meio do site do TJMT, constato que o 

feito mencionado foi arquivado.

Diante disso, afasto as preliminares de conexão dos autos e 

litispendência.

 • Da ausência de legitimidade:

Em síntese alega a parte requerida que os requerentes não possuem 

legitimidade ativa para demandar no presente feito porque não teria 

comprovado que o veículo seria de sua propriedade.

Sem delongas, o proprietário do veículo tem legitimidade ativa para cobra a 

reparação de danos, sendo que são legitimados a cobrar os danos tanto o 

detentor, quanto o possuidor ou proprietário do veículo.

Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE 

VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE ATIVA - NÃO ACOLHIMENTO - 

MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA - BURACO EM ESTRADA ESTADUAL - 

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DESCARACTERIZADA - OMISSÃO 

ESTATAL VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - 

JUROS DE MORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL - 

RECURSO IMPROVIDO. 01. Segundo entendimento firmado pela 

jurisprudência, a propriedade das coisas móveis se transfere pela 

tradição e o simples detentor ou possuidor que sofre os danos também, 

possui legitimidade para pleitear a devida indenização. 02. Afigurando-se 

irrefutável a omissão da Fazenda Estadual na conservação da rodovia, 

deixando subsistir defeito na pista do qual decorreu o acidente narrado na 

exordial, devido é o ressarcimento pelos danos causados. 03. Correta a 

fixação dos juros de mora em 1% ao mês, eis que em consonância ao 

disposto no art. 406 do Código Civil. (Ap 46844/2008, DES. DONATO 

FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/11/2009, Publicado no DJE 19/11/2009)”

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte 

requerida.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado e, por conseguinte, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de quinze dias, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70423 Nr: 3544-72.2014.811.0050

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9.802/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12.409-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Vistos,

Intime-se a parte requerida para que se manifeste acerca dos embargos 

de declaração apresentados pela parte requerente, no prazo de quinze 

dias.

Em seguida, vistas ao Ministério Público e, após, tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27013 Nr: 437-30.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA ZAMPARONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca dos embargos 

de declaração apresentados pelo executado, no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34569 Nr: 1358-18.2010.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERAPLENAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos,

Cuida-se de procedimento instaurado nos termos do Código de Mineração 

- Decreto Lei nº 227/67 - para proceder a avaliação judicial da renda e dos 

danos e prejuízos na área mencionada às f. 09, eis que conforme 

preceitua o art. 27, caput, e inciso VI, do mesmo diploma legal, o titular da 

autorização de pesquisa, Constil Construções e Terraplanagem Ltda. não 

juntou o respectivo acordo da renda e indenização devido aos 

proprietários ou posseiros do solo a ser pesquisado.

Recebida a inicial (f. 30), foi expedido mandado de avaliação (f. 34), cujo 

auto de avaliação aportou-se às f. 35-46.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela remessa de cópia do 

feito à SEMA (f. 51).

Às f. 65-91 a SEMA manifestou nos autos requereu a apuração de 

possível prática de crime ambiental.

Às f. 92-141 a parte autora manifestou nos autos, oportunidade em que 

requereu, em síntese, a extinção do feito pela perda do objeto já que as 

partes (Constil e Piazza) deram quitação mútua acerca do pleito em 

questão.

A parte "Empresa Piazza" juntou documentos de f. 157-161 referentes ao 

imóvel de sua propriedade, objeto da pesquisa.

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito às f. 148-151.
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Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

O presente feito se trata de pedido de alvará judicial do valor de danos e 

prejuízos que possam ser causados aos proprietários da área indicada às 

f. 09.

Tal pleito tem fundamento no art. 27 do Decreto Lei nº 227/67 que 

estabelece que o titular de autorização de pesquisa poderá realizar os 

trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares 

necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos 

pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários 

ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização 

pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de 

pesquisa.

Todavia, para o pagamento de tal indenização faz-se necessária a 

observação das seguintes regras:

I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo 

da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada;

II - A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal 

da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos 

trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte;

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e 

pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária 

aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos 

poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade;

IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por 

comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie, na 

mesma região;

V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, 

ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos 

e prejuízos;

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título 

de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com 

os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de 

que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias 

dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a 

jazida, cópia do referido título;

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa 

comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos 

e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de 

Processo Civil;

VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da 

ação, como representante da União;

IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados da data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo 

efeito suspensivo os recursos que forem apresentados;

X - As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo 

titular da autorização de pesquisa;

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a 

depositar quantia correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a 

caução para pagamento da indenização;

XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os 

proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, 

e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante 

requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para 

garantirem a execução dos trabalhos;

XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. 

o comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI deste 

artigo;

XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se 

refere o inciso anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar 

nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de 

prorrogação

XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do 

solo, dentro de 8 (oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de 

pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará seu despacho ao 

Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades locais;

XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva 

autorização e o Diretor-Geral do D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a 

fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das 

indenizações e da renda.

Outrossim, vale registrar que para a autorização de pesquisa mineral o art. 

15 do Decreto Lei 227/67 dispõe de forma clara que a pesquisa será 

outorgada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – D.N.P.M. - a 

brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente 

habilitadas, mediante requerimento do interessado.

 Denota-se que o processamento do pedido para a autorização de 

pesquisa mineral possui duas fases distantes, quais sejam, a primeira, é a 

fase administrativa que se procede por meio do D.N.P.M. (art. 15 do D.L. 

227/67) que culmina na expedição do Alvará de Pesquisa (art. 21 do D.L. 

227/67).

A segunda, é a fase judicial que é realizada por meio do recebimento do 

pleito pelo Juiz do título de pesquisa para que seja providenciada a 

avaliação da renda e dos trabalhos de pesquisa com posterior depósito da 

quantia correspondente pelo titular da pesquisa, encerrando o 

procedimento com a intimação dos possuidores/proprietários da área 

objeto do trabalho de pesquisa (art. 27, D.L. 227/67).

Com tais considerações constato que o processo de avaliação para 

fixação de danos e indenização em razão da realização de atividade 

minerária em propriedade de terceiros possui jurisdição voluntária, ou seja, 

é uma forma de administração pública de interesses privados que 

apresenta os seguintes caracteres: a) como função estatal, ela tem 

natureza administrativa; b) sob o aspecto material é ato judiciário no plano 

subjetivo orgânico; c) em relação às suas finalidades, é função preventiva 

e também constitutiva .

Assim, o procedimento administrativo que acompanha a inicial não é válido 

para a expedição de alvará judicial para pagamento de valores aos 

proprietários da área objeto da pesquisa, uma vez que tais matérias 

somente podem ser discutidas administrativamente junto ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral, perante a Justiça Federal.

Ademais, estabelece o art. 27 do mencionado decreto que tanto o 

pagamento da renda de ocupação de terrenos a serem pesquisados, bem 

como o pagamento de indenização por danos e prejuízos que possam ser 

causados por tais trabalhos, devem ser aferidos por meio de avaliação.

Nessa linha, registro que no presente feito, a Empresa Constil 

Construções e Terraplanagem Ltda. repassou à Empresa Piazza e Piazza 

Ltda. todos seus direitos e obrigações pertinentes a concessão do Título 

de Autorização de Pesquisa nº 9.799/2009 conforme se vê às f. 126 dos 

autos.

Ocorre que a empresa Piazza e Piazza Ltda. possui como sócio majoritário 

o Sr. Antonio Piazza e, tal cenário demonstra de forma irrefutável que a 

empresa Piazza e Piazza possui os direitos e obrigações pertinentes do 

Título de Autorização de Pesquisa nº 9.799/2009 e, sendo assim, 

quaisquer indenização pendente entre a empresa Constil e Antonio Piazza 

deverá ser paga pela empresa Piazza e Piazza Ltda., ou seja, há uma 

desordem entre devedor e credor.

Afinal, a atual devedora é a empresa Piazza e Piazza Ltda., sendo que 

esta pertence ao credor Antonio Piazza (f. 78-80), credor de eventual 

indenização.

Diante disso, tenho que o feito comporta imediato julgamento com sua 

consequente extinção nos termos do art. 381 do Código Civil, uma vez que 

se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as 

qualidades de credor e devedor, o que ocorre com a Empresa Piazza e 

Piazza (devedora) e Antonio Piazza (credor e sócio majoritário da 

empresa Piazza).

Segundo noção do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma 

mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor e, em tal 

hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal, 

extingue-se a obrigação.

Nessa linha é a jurisprudência:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA - 

CÓDIGO CIVIL - ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo 

noção do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma 

pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por 

incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a 

obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem 

assentado o entendimento de que não são devidos honorários 

advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de 

direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, 

reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a 

atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, 

quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Agravo 

regimental não provido.
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STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no 

Ag 1131351 MG 2008/0273907-5 (STJ) .Data de publicação: 10/09/2009”

Ante o exposto, nos termos do art. 381 do Código Civil, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, face a existência irrefutável de confusão 

entre o credor e devedor do presente feito.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63639 Nr: 1651-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Luciano de Oliveira Souza ajuizou ação de inventário dos bens deixados 

por Ednalva Pereira dos Santos Souza.

Com a inicial, juntou documentos de f. 05-14.

Às f. 16 o conjuge sobrevivente foi nomeado inventariante.

Às f. 17-82 o inventariante apresentou as primeiras declarações.

Termo de compromisso de inventariante às f. 84.

Às f. 86-87 a Fazenda Pública Estadual manifestou pela juntada da GIA - 

ITCD, acompanhada da avaliação dos bens do espólio.

Edital de notificação de terceiros interessados às f. 88.

Às f. 92-95 e f. 118-126 o inventariante juntou as certidões negativas 

pugnadas pela Fazenda Pública Estadual.

Às f. 105-108 o inventariante juntou certidões negativas de débitos 

municipais.

Às f. 140 a Fazenda Pública Estadual não se opôs ao processamento do 

feito.

Últimas declarações às f. 143.

Às f. 145 o Ministério Público pugnou pela homologação da partilha de 

bens apresentada nos autos.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão devidamente 

instruídos com os documentos necessários para a partilha dos bens 

deixados pela de cujus.

Ao tempo do óbito, denoto que a de cujus deixou dois filhos menores (f. 

27-30) e esposo, cuja união se deu por meio do regime de comunhão 

universal de bens, conforme se vê às f. 27.

Apresentadas as certidões negativas de tributos estaduais, bem como o 

devido pagamento do ITCD, o inventariante, viúvo da de cujus, apresentou 

plano de partilha às f. 18-21 (ITEM 07).

Por serem os herdeiros menores, o Ministério Público foi devidamente 

intimado para manifestação, tendo pugnado pela homologação do plano de 

partilha, pois não se vislumbra qualquer equívoco no esboço da partilha 

dos bens deixados pela falecida.

Da análise dos autos, depreende-se que concorreram para a divisão do 

patrimônio deixado pela de cujus três herdeiros, sendo que dois, na 

qualidade de seus descendentes, e o viúvo, em razão da meação, garante 

a metade do patrimônio, este avaliado em R$ 475.039,77 (quatrocentos e 

setenta e cinco mil e trinta e reais e setenta e sete centavos).

No tocante à partilha dos bens deixados pelo falecido, cumpre registrar 

que a mesma deverá obedecer ao disposto no artigo 1.829 do Código Civil, 

in verbis:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

Para melhor compreensão do artigo e considerando que o de cujus e a 

viúva eram casados no regime de comunhão universal de bens, Nelson 

Nery Junior em sua obra “Código Civil Comentado”, 10ª edição, p. 1568, 

leciona que:

“Não se aplica ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da 

comunhão universal, a regra geral sobre sucessão legítima do cônjuge 

(CC 1830 e 1845), mas sim a exceção do CC 1829 I. Isto porque o cônjuge 

sobrevivente, que fora casado com o de cujus sob o regime de comunhão 

universal de bens, foi expressamente excluído apenas no caso do CC 

1829, I, da condição de herdeiro que concorre com os descendentes. 

Nessa hipótese – concorrência com descendentes -, sua participação no 

patrimônio comum do casal será a título de cônjuge-meeiro, mas não de 

herdeiro. Portanto, havendo herdeiros descendentes, o cônjuge 

sobrevivente casado sob o regime de comunhão de bens não é herdeiro 

necessário. No caso de haver apenas herdeiros ascendentes, o cônjuge 

sobrevivente casado sob o regime da comunhão universal é herdeiro em 

concorrência com os mesmos ascendentes do de cujus”.

Partindo dessas premissas, os documentos de f. 35-82 informam os bens 

comuns adquiridos durante o casamento, que consistem nos itens 4.1 a 

4.2.5 de f. 18-19.

Confira-se:

4.1 – Um imóvel, terreno e construção, situado na Travessa Pau Brasil, nº 

393, Bairro Nossa Senhora de Aparecida, com propriedade demonstrada 

por meio do documento emitido em 22 de abril de 2.013 pela Prefeitura 

Municipal de Campo Novo do Parecis;

(Dos bens vendidos à terceiros anteriormente a morte da de cujus)

4.2.1 – um imóvel sob a matrícula 8.184 do CRI de CNP;

4.2.2 – um imóvel sob a matrícula 8.186 do CRI de CNP;

4.2.3 – um imóvel sob a matrícula 8.183 do CRI de CNP;

4.2.4 – um imóvel sob a matrícula 7.169 do CRI de CNP;

4.2.5 – um imóvel sob a matrícula 7.672 do CRI de CNP.

Conforme prevê o art. 1.829 do Código Civil, em se tratando de bens 

particulares, o viúvo participará da partilha como cônjuge meeiro, devendo 

os bens serem partilhados em 50% ao ora inventariante e os outros 50% 

aos demais herdeiros.

Dessa forma, tendo o inventariante cumpriu com todos os requisitos 

fiscais necessários, ou seja, comprovou a quitação dos tributos relativos 

aos bens do espólio e às suas rendas, bem como já apresentadas as 

últimas declarações e plano de partilha, HOMOLOGO o plano de partilha 

dos bens deixados pela de cujus de f. 20 dos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos a partilha de f. 18-21, nos termos do art. 659 e ss do 

NCPC, e, via de consequência, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Proceda-se à elaboração do formal de partilha.

Certifique quanto ao pagamento e, por conseguinte, proceda-se com a 

expedição do formal de partilha, nos termos do art. 655 do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 2592-98.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

De início, indefiro o pedido de expedição de ofício para consulta de 

possíveis bens em nome do de cujus, uma vez que a Fazenda Pública 

Estadual possui meios para a localização/consulta, não cabendo ao Poder 

Judiciário ser orgão consultivo se a parte interessada não comprovar nos 

autos que realizou diligências nesse sentido.

Sem prejuízo, intime-se a parte inventariante para que apresente aos 

autos a certidão negativa de débito em nome do Espólio de Eliomar Pereira 

da Silva, no prazo de quinze dias.
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Decorrido o prazo, intime-se a Fazenda Pública Estadual para 

manifestação em quinze dias.

Certifique quanto a expedição de edital de terceiros interessados.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90610 Nr: 2191-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON BRAGA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos. Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que 

figura como reeducando Jailson Braga França, condenado à pena de 06 

(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 

pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, c/c artigo 70, do 

Código Penal (cf. guia de f. 03).[...] Portanto, revogo a decisão de f. 35-36, 

em atendimento aos princípios que norteiam a Execução Penal, vez que 

restou vazada para o fim de localizar o reeducando.Sem prejuízo, 

DESIGNO audiência admonitória para o dia 04/09/2018, às 18h30min, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo, para fixação e admoestação 

das condições de regime.Expeça-se alvará de soltura em favor do 

reeducando Jailson Braga França, devidamente qualificado nos autos, 

devendo ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro 

motivo não tiver que permanecer preso.No ato do cumprimento do alvará 

de soltura, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao reeducando sobre o 

seu atual endereço, certificando-se o logradouro completo nos autos, além 

de INTIMÁ-LO a comparecer na audiência admonitória designada, 

consignando a advertência de que eventual ausência injustificada poderá 

acarretar na decretação da sua prisão.Por fim, defiro o pleito ministerial 

constante no último parágrafo do parecer de f. 50, devendo ser certificado 

sobre o andamento processual da ação penal informada.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se o reeducando e seu advogado 

constituído.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98321 Nr: 1259-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONILSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para a participação no 

WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS”, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a fixação das condições do regime semiaberto para o dia 

23/08/2018, às 18h20min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZORDAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000107-64.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 22 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000322-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA (ADVOGADO(A))

JOSE VAGNER CUNHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MAURO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000322-40.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSE VAGNER CUNHA 

FERREIRA EXECUTADO: EDSON MAURO FERREIRA Vistos. Intime-se a 

parte autora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial para 

especificar o rito que pretende seguir na presente demanda, não havendo 

relação lógica entre os fatos e fundamentos descritos, ainda mais quanto 

aos pedidos formulados, sob pena de extinção e arquivamento por 

inepcia. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN DOANE PEREIRA JOST (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000352-75.2018.8.11.0050. REQUERENTE: HELLEN DOANE PEREIRA 

JOST REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Diante da apresentação da declaração de 

residência, ID 14587614, recebo a inicial e determino a citação da 

requerida para que comparecer a nova audiência de conciliação a ser 

designada conforme pauta pré-estabelecida. Outrossim, determino a Sra 

Gestora Judiciária que faça constar ao presente despacho, o extrato da 

pesquisa realizada por este juízo junto a CDL Cuiabá/MT - Consulta Balcão, 

a fim de que as partes possam se manifestar. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-43.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE DA SILVA MATOS VILELA (REQUERENTE)

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000380-43.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ELANE DA SILVA MATOS 

VILELA REQUERIDO: OI INTERNET S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela formulado por Elane da Silva Matos Vilela em face de 

OI internet S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que em outubro de 2016 contratou junto à requerida o serviço de 

internet banda larga que somente poderia ser fornecido com a instalação 

da linha telefonica. Entretanto, o serviço de internet nunca fora 

disponibilizado e ainda assim havia cobrança. Mesmo com o pedido de 

disponibilização do serviço faltante ou cancelamento da linha continua 

recebendo cobranças, requerendo a antecipação de tutela para exclusão 
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da negativação. Vieram os autos conclusos. Decido. Em detida análise dos 

autos tenho que o pedido deve ser indeferido, pois não restou 

demonstrada a probabilidade do direito. É que inobstante tenha afirmado 

que requereu o cancelamento da linha não demonstrou quando fora 

realizado o pedido, nem a comprovação do pagamento das contas 

anteriores que afirma ter realizado durante a utilização dos serviços. 

Assim, não resta, por ora, em análise de cognicação sumária, nenhuma 

evidência de quando houve o pedido de cancelamento do serivço que 

afirmou ter utilizado durante um período, tampouco o pagamento durante a 

utilização do serviço de telefonia, a fim de verificar quanto a ilegalidade 

das cobranças. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada 

pleiteado e determino a citação da requerida para realização de nova data 

de audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000332-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

GUILHERME ISAAC SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALLINTON MASSOLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000332-84.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: HALLINTON MASSOLA Vistos. Intime-se a parte autora a fim 

de que emende a inicial para cumprir os termos da Resolução TJ-MT/TP nº 

03 de 12 de abril de 2018, especificamente quanto aos termos do art. 32 e 

§§, mantendo a ordem lógica da ação, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO PERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DI CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

FABIO ANDREI BENDER (REQUERIDO)

IRACI KRAMPE BENDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000420-25.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEXANDRO PERINI 

REQUERIDO: IRACI KRAMPE BENDER, FABIO ANDREI BENDER, DI CASA 

MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA - EPP Vistos. Intime-se a 

parte autora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial para 

apresentar o pedido adequado e o rito pretendido a ser seguido, sob pena 

de extinção e arquivamento, bem como comprovante de residência. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

CICERO ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

RAQUEL LEIANE VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000491-27.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CICERO ELIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de dano 

moral com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada proposta 

por Cícero Elias da Silva em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que 

no mês de junho de 2018 foi surpreendido com valroes descontados em 

seu benefício em R$ 64,50 referente a um empréstimo consignado que não 

efetuou a contratação junto ao banco requerido, sob nº 857309490, na 

quantia de R$ 2273,40 em 72 parcelas de R$ 64,50. E, ainda, que ao 

procurar o PROCON o requerido informou que o contrato informado 

refere-se a um refinanciamento no valor de R$ 351,45 creditados na conta 

bancária do Requerente, na Caixa Economica Federal. Salienta que de fato 

tal valor consta em sua conta, porém, desconhece a contratação e a 

legalidade do contrato informado, havendo divergencias e o valor de R$ 

2273,40 não teria sido depositado em nenhuma das contas do requerente. 

Requer assim, a antecipação de tutela para suspensão dos descontos 

referentes ao contrato nominado. Vieram os autos conclusos. Decido. Em 

que pese as alegações do autor, por ora entendo que não são passíveis 

de acolhimento. É que a probabilidade do direito não restou evidenciada em 

análise de cognição sumária, porque restou devidamente evidenciado que 

houve o depósito de R$ 351,45 referente a um refinanciamento, valor este 

que é compatível com a diferença entre o valor do refinanciado relativo ao 

contrato sob nº 857309490. Ademais, o próprio autor confirmou a 

existência de tal quantia em sua conta, além de confirmar a realização de 

diversos outros empréstimos. Tais informações e demonstrações por 

documentos que acompanham a inicial são suficientes para excluir neste 

momento processual a probabilidade do direito. Fator que pode ser 

alterado durante a instrução processual. Assim, indefiro a tutela 

antecipada e determino o prosseguimento do feito para realização da 

audiência e providências para cumprimento do ato. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

FABIANA RAMALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000494-79.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FABIANA RAMALHO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de 

dano moral com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

proposta por Fabiana Ramalho de Souza em face de Banco Itau BMG 

Consignado S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que efeutou empréstimo consignado no valor de R$ 11.715,96 em 

julho de 2013 junto ao banco requerido em 60 parcelas de R$ 359,68. 

Ocorre que descobriu que houve renovação do contrato sem autorização 

em 1º de dezembro de 2017, contrato sob o nº 578570917, com valor de 

quitação de R$ 12440,64 em 72 parcelas de R$ 359,68. Assim, requer 

suspensão dos descontos nos valores de R$ 359,68 referentes ao 

contrato de nº 578570917. Vieram os autos conclusos. Decido. Entendo 

que no presente caso faz-se necessária a oitiva da parte requerida para 

analise do pedido de tutela antecipada. Assim, postergo o exame da 

questão para após a contestação do banco reclamado. Sem prejuízo, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

a fim de comprovar a relação com a pessoa identificada no comprovante 

de endereço, sob pena de extinção e arquivamento. Após o decurso do 

prazo, com ou sem resposta, certifique-se e volte conclusos para análise 

quanto ao prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIA ANDREIA COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 
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1000495-64.2018.8.11.0050. REQUERENTE: INDIA ANDREIA COSTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Diante do teor da certidão do ID 14814619 intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se a Resolução 

TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, notadamente quanto ao 

peticionamento no sistema PJE e demais atos de responsabilidade das 

partes, conforme artigo 26 e ss. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-30.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000161-30.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANGELA DE MELO GONZAGA 

GENZLER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A Promovente 

alega que vem enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE 

TELEFONIA contratado da empresa promovida, tendo em vista que o 

serviço de internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente 

inexistente, diante da má prestação de serviços pugna ser indenizada 

moralmente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (negritei 

e destaquei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará 

de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois a alegação de 

ausência de sinal de internet relativos a operadora em questão, deverão 

ser atestados por técnicos especializados, bem como pela Agencia 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, portanto, vejo assim, a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa. Os Juizados Especiais, foram 

criados com base no sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, 

aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o deslinde da questão, estariam fora do seu alcance. A indispensável 

produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da questão 

litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a 

Justiça Comum. Ante o exposto, em razão da complexidade da causa, 

decorrente da necessidade da produção de prova pericial grafotécnica, 

DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para conhecer e julgar os 

pedidos formulados na presente ação, julgando-o extinto com fundamento 

no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de agosto de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de agosto 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001466-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES NUNES (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001466-46.2018.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Realmente, se bem observadas as razões 

apresentadas pelo Requerente, nota-se, ao menos no presente momento 

processual, a aparente insuficiência dos argumentos lançados a favor da 

pretensão antecipatória. Em relação à suposta vedação da capitalização 

de juros, supostamente consignada no enunciado 121 da súmula de 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem-se, em verdade, limitação 

que não atinge as instituições financeiras. É que tal enunciado há de ser 

interpretado sistematicamente, considerando, também, a Súmula 596 

também do Supremo Tribunal Federal, essa no sentido de não admitir a 

aplicação das disposições do Decreto 22.626/33 às instituições que 

integram o sistema financeiro nacional. Não por outro motivo, o Superior 

Tribunal de Justiça consignou tal entendimento nos enunciados 539 e 541 

de sua súmula de jurisprudência: Súmula 539: É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada. Súmula 541: A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sob 

perspectiva legal, presume-se, de igual forma, a idoneidade da forma 

composta de capitalização dos juros, dada a autorização constante assim 

do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36 como do art. 28, § 4º, da Lei 

10.931/04. Uma vez que as obrigações foram consignadas em Cédula de 

Crédito Bancário, sujeita, consequentemente, às disposições da Lei 

10.931/04, notadamente aquela do art. 28, § 1º, I, tem-se autorização legal 

para a capitalização dos juros. Veja: “Art. 28. A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 

devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 

corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de 

Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a 

periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais 

encargos decorrentes da obrigação;” Por fim, não se nota, nas taxas de 

juros praticadas pelo Requerido, nenhum motivo para a intromissão judicial 

no negócio celebrado pelas Partes. Isso porque, sendo de 2,17% ao mês, 

a corresponder a 29,43% ao ano, o encargo remuneratório exigido pela 

instituição financeira não destoa daquela média presumida do mercado 

financeiro. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente. CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001469-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001469-98.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Do que se infere dos autos, a Requerente, na condição de pessoa jurídica, 

pediu, só fundada em declaração, a gratuidade da Justiça. Entretanto, em 

razão dos débitos fiscais anunciados na inicial, ponderou-se sobre a 

pertinência do deferimento de tal benefício. Em diligência que se fez pela 

internet, mais precisamente pelo aplicativo Google Maps (imagem anexa), 

verificou-se que, no endereço atribuído à sede da pessoa jurídica, qual 

seja, Rua Maringá, 530, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município, 

existem, ao que parece, dois estabelecimentos distintos, um denominado 

Transportes Giotti, em cuja fachada se anuncia mesmo a venda de ervas, 

e outro, cujo objeto não se pôde precisar. Viu-se, ainda, que aquele 

primeiro estabelecimento possui porte considerável, a sugerir a 

possibilidade de a Requerente suportar as custas processuais. Assim, 

INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, 

nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, comprovem o atendimento aos 

pressupostos do benefício da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001342-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA (AUTOR(A))

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

 

Autos nº 1001342-63.2018.8.11.0051 Recuperação Judicial Decisão. 

Vistos etc. S. Norton de Oliveira & Cia. Ltda., Norton Oliveira Indústria e 

Comércio de Fertilizantes Ltda. e Sérgio Norton de Oliveira Junior & Cia. 

Ltda., todas pessoas jurídicas devidamente qualificadas, ajuizaram a 

presente ação de recuperação judicial, visando à aplicação das medidas 

de soerguimento da empresa. No que se refere aos requisitos para o 

pedido de recuperação judicial, verifica-se o atendimento suficiente ao 

disposto no art. 51 da Lei 11.101/05. Realmente, com a inicial vieram a 

exposição das causas concretas da situação patrimonial das Devedoras e 

das razões da crise da empresa; as demonstrações contábeis; a relação 

dos credores, embora sem a indicação dos registros contábeis; o rol dos 

empregados; a certidão de regularidade da Junta Comercial e os atos 

constitutivos; a relação dos bens particulares dos sócios; os extratos 

bancários das Devedoras; as certidões de protesto; e a lista das ações 

judiciais de que são partes. Para além disso, não se viu nenhuma das 

hipóteses impeditivas previstas no art. 48 da Lei 11.101/05, 

corroborando-se, assim, as declarações apresentadas pelos 

representantes das Devedoras. Tendo sido verificada a pertinência do 

deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, 

passa-se à análise do pedido acautelatório feito pelas Devedoras. No 

ponto, dúvida não há da pertinência da suspensão da publicidade de 

eventual protesto de crédito sujeito à presente recuperação judicial, bem 

como de eventuais anotações em órgãos de proteção de crédito. Embora 

a medida de cancelamento ou sustação do protesto não seja acolhida 

unanimemente pela doutrina e pela jurisprudência – aliás, há julgado da 4ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça contra o cancelamento –, é de ser 

admitida ao menos a suspensão da publicidade da anotação durante o 

stay period e, com mais razão, depois da homologação do plano. Do 

contrário, estar-se-ia a negar às Devedoras justamente a possibilidade de 

reestruturação de sua atividade, objetivo maior, aliás, do presente feito. 

Nesse sentido, a opinião da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, nos 

autos do Agravo Regimental 1004584-23.2017.811.0000, de relatoria do 

Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho: “A suspensão, durante o prazo de 

blindagem, dos efeitos dos protestos e das negativações feitas em 

desfavor da recuperanda visa assegurar a manutenção da empresa e 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor 

mediante obtenção de crédito, o que, em última instância, visa, também, 

assegurar os interesses dos credores, que também seriam prejudicados 

com a falência da empresa em recuperação judicial.” Entretanto, só contra 

os créditos sujeitos ao futuro plano de recuperação é que se deve impor a 

restrição da publicidade do protesto e das anotações. A consequência é 

que caberá às Devedoras, diante dos apontamentos futuros – talvez 

relacionados a créditos constituídos em momento posterior à presente 

recuperação judicial e, portanto, estranho a ela –, comprovar a sujeição do 

crédito correspondente à presente ação, para só então ser limitada sua 

publicidade. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o processamento da 

recuperação judicial de S. Norton de Oliveira & Cia. Ltda., Norton Oliveira 

Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Sérgio Norton de Oliveira 

Junior & Cia. Ltda. NOMEIO, como Administradora Judicial, SOLIDEZ 

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ 07.778.516/0001-00, 

representada por Luis Artur Zimmermann Antônio, com endereço na Rua 

João Pessoa, 1.300, Sala 1, Bairro Campo Real II, neste Município. 

ARBITRO, como remuneração da administração judicial, o valor de R$ 

168.000,00, parcelado em 24 prestações mensais de R$ 7.000,00, com 

vencimento até o dia dez de cada mês. INTIME-SE, pois, a Administradora 

Judicial, na pessoa de seu Representante, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, firme o termo de compromisso, sob pena de 

substituição (art. 34 da LRF). Forte no disposto no art. 22, II, ‘a’, da LRF, a 

Administradora Judicial deverá, ainda, apresentar relatório acerca da atual 

situação das Devedoras no prazo de 10 (dez) dias úteis. Na forma do art. 

52, II, da LRF, DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que as Devedoras exerçam suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios. DETERMINO, por ordem do art. 52, III, da 

LRF, a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face das 

Devedoras, ainda que na qualidade de coobrigadas, cabendo-lhes a 

comunicação aos juízos competentes. Os autos das ações afetadas pela 

presente ordem de suspensão deverão permanecer no juízo onde se 

processam, cabendo às Devedoras a informação do sobrestamento aos 

juízos competentes (art. 52, § 3º, da LRF). Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações referentes às hipóteses do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, e 

do art. 49, §§ 3º e 4º, ambos da LRF. Mas, na forma do art. 49, § 3º, da 

LRF, fica proibida a venda ou a retirada do estabelecimento das 

Devedoras de quaisquer bens de capital que forem reconhecidos pelo 

Juízo da recuperação como essenciais à atividade empresarial. OFICIE-SE 

ao 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, determinando a 

suspensão da publicidade dos protestos lançados em face das 

Devedores. Em relação a novos apontamentos, caberá às Devedoras 

comprovar a sujeição do crédito correspondente à presente ação de 

recuperação judicial. De igual forma, uma vez que não se comprovou a 

anotação perante órgãos de cadastro de inadimplentes, caberá às 

Devedoras comprovar a existência da anotação de crédito sujeito à 

recuperação judicial. Forte no art. 52, IV, da LRF, DETERMINO às 

Devedoras a apresentação das contas demonstrativas mensais de sua 

atividade, durante o período da recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores. COMUNIQUEM-SE, pelo correio, as 

Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso, bem como do 

Município de Campo Verde acerca do processamento do pedido de 

recuperação judicial. No expediente, SOLICITEM-SE informações acerca 

da existência de legislação específica a garantir o parcelamento de seus 

créditos a empresários em recuperação judicial. DETERMINO, ainda, a 

anotação da recuperação judicial nos registros de empresa, na forma do 

art. 69, parágrafo único, da LRF. EXPEÇA-SE o edital do art. 52, § 1º, da 

LRF, devidamente instruído do resumo do pedido das Devedoras e da 

presente decisão; da relação nominal dos credores, com valor atualizado 

do crédito e sua classificação; da advertência para a habilitação de 

créditos ou divergência no prazo de 15 (quinze) dias (art. 7º, § 1º, da 

LRF), e para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial em 

30 (trinta) dias, contados da apresentação, pela Administradora Judicial, 

da relação dos credores ou da publicação do edital sobre o plano de 

recuperação, o que ocorrer por último. À custa das Devedoras, o edital 

deverá ser publicado no Diário Oficial dos Estados de Mato Grosso, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 287 de 684



como em jornal de circulação em Campo Verde (art. 191 da LRF). Nos 

termos do art. 191, parágrafo único, da LRF, as publicações deverão 

conter a epígrafe “em recuperação judicial”. As habilitações e 

divergências quanto aos créditos descritos pelas Devedoras deverão ser 

encaminhadas diretamente à Administradora Judicial. As Devedoras 

deverão apresentar o plano de recuperação judicial no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 53 da LRF). Apresentados o plano de recuperação 

judicial e a nova relação do art. 7º, § 2º, LRF, EXPEÇA-SE, desde logo, 

edital, para publicação na imprensa oficial, à custa das Devedoras, para a 

intimação dos credores, nos termos do art. 53, parágrafo único, da LRF, 

abrindo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para objeções. DEFIRO, 

parcialmente, o pedido de gratuidade, a fim de permitir só o parcelamento 

das custas iniciais em 06 (seis) vezes mensais, a partir agosto. Embora a 

situação de crise esteja mesmo a merecer alguma consideração, fato é 

que a suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos à presente 

recuperação judicial permitirá o pagamento das custas processuais, 

especialmente na forma parcelada. Por fim, forte no art. 52, V, da LRF, 

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Representante do Ministério Público. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 8 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000356-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MOROZ (ADVOGADO(A))

ZILDINETE DE FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

JULIANO MELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 22 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE/ADVOGADO acerca da audiência de conciliação designada 

para 26/10/2018, às 14:00 horas , a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000356-12.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99); Espécie: [Dissolução] Partes do processo: Parte Autora: 

ZILDINETE DE FRANCA BARBOSA Parte Ré: JULIANO MELO OLIVEIRA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000356-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MOROZ (ADVOGADO(A))

ZILDINETE DE FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

JULIANO MELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 22 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA 

ADVOGADA DO REQUERIDO acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/10/2018, às 14:00 horas, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000356-12.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99); Espécie: [Dissolução] Partes do processo: Parte Autora: 

ZILDINETE DE FRANCA BARBOSA Parte Ré: JULIANO MELO OLIVEIRA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001482-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001482-97.2018.8.11.0051 Cominatória Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. É que, a despeito das razões de fato e de 

direito adiantadas por seu douto Procurador, tem-se que a Requerente "é 

servidora pública efetiva do Município de Campo Verde - MT, exercendo o 

cargo de Agente de Combate a Endemias desde 23/02/2011" (p. 03 da 

inicial), de maneira que a tramitação do feito não necessariamente haveria 

de impor algum prejuízo grave, tal como ocorreria caso não tivesse vínculo 

profissional a gerar-lhe a renda necessária à sua subsistência. No ponto, 

deve ser relembrado que o exercício da jurisdição pressupõe a prática de 

vários atos processuais. Ainda que sejam praticados de forma célere, 

exigem lapso temporal razoável. Por mais estruturado que seja o Poder 

Judiciário, e por mais afinadas que sejam as leis processuais, dificilmente 

a jurisdição poderia se mostrar tão eficaz quanto os simples cumprimento 

espontâneo da obrigação pelo devedor. Fato é que o autor, ainda que 

tenha efetivamente direito material à pretensão aduzida em juízo, ficará 

sem o bem da vida desejado pelo menos durante o tempo necessário ao 

julgamento definitivo da lide. Tal dano foi denominado por Andolina, citado 

por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, 

decorrente da simples existência do processo, com todos os seus atos, 

não justifica o deferimento de qualquer liminar, seja de que natureza for. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 2005, p. 2) Assim, a simples privação do direito material alegado 

pelo autor não é suficiente para o deferimento de qualquer medida 

acautelatória ou antecipatória. Há que ser constatada verdadeira situação 

de risco, capaz de, por si só, prejudicar a eficácia de eventual sentença 

confirmatória da pretensão aduzida pelo autor. Verifica-se, então, que a 

pretensão da Requerente é apenas a de receber, desde logo, os efeitos 

da tutela judicial, sem a demonstração de situação de risco grave. 

Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente decisão, 

caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam para 

demonstrar a superveniência de situação grave, a autorizar a antecipação 

do pronunciamento. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente. Diante do 

não comparecimento do Requerido às audiências deste juízo, mesmo às 

instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação prevista no 

art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. A isso, soma-se a manifestação adiantada 

pela Requerente, no sentido de externar sua falta de interesse na 
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realização da aludida audiência. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001463-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001463-91.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar, de plano, a 

condição de incapacidade do Requerente, posto que o INSS, por meio de 

perícia médica, emitiu parecer contrário à prorrogação do benefício 

anteriormente concedido. Além disso, toda a documentação apresentada à 

inicial dão conta apenas da suposta incapacidade ao período anterior à 

cessação do benefício. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

pericial, justamente como forma de complementar aquilo que as alegações 

iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de verba 

alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. Realmente, segundo o Requerente, 

a liminar seria imprescindível porque, do contrário, o Requerente poderia 

vir a sofrer mais danos com a demora do andamento processual. Tal 

relato, entretanto, não descreve situação de risco autorizadora da 

antecipação de tutela. Em outras palavras, não se tem, nessa descrição, 

periculum in mora. É certo que a simples necessidade de o autor buscar 

no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe considerável 

gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados de maneira 

célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o cumprimento 

espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema processual, 

portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário à prática 

dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final transitada em 

julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor ficará privado do 

bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado por Andolina, 

citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. Esse dano 

marginal, decorrente da simples existência do processo, com todos os 

seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. Há que ser 

verificada circunstância outra que faça insuportável a espera pelo 

provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos Gusmão 

Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pelo Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33556 Nr: 101-18.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAAP, OPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, 

Dilma Guimarães Novais - OAB:8892/MT, Lisa Maria Alvim Pena 

Canavarros - OAB:12299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SUBSTITUA-SE a petição de p. 1.331/1.352 por cópia, remetendo-se a 

original à distribuição, a fim de que seja instaurado o incidente de remoção 

de inventariante. (...) Nos novos autos, CITE-SE o Inventariante para que, 

no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre o pedido de remoção.Sem 

prejuízo, REMETA-SE cópia da presente decisão à distribuição, a fim de 

que seja instaurado o procedimento de apuração de haveres relativos às 

cotas sociais deixadas pelo falecido na sociedade limitada Imobiliária 

Campo Verde.Para tanto, NOMEIO como perito contábil a empresa Forense 

Lab, (...) .INTIME-SE, pois, o Sr. Perito, a fim de que, no prazo de 05 dias, 

apresente proposta de honorários, devidamente justificada bem como para 

que apresente seu currículo e seu contato profissional. INTIME-SE o 

Inventariante, bem como os demais herdeiros, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários. As Partes terão, ainda, 

prazo de 15 dias para que digam sobre a nomeação e indiquem seus 

assistentes técnicos. Não havendo impugnação ao Perito ou aos seus 

honorários, INTIME-SE o Inventariante, também na pessoa de seu 

Procurador, para que, no prazo de 15 dias, deposite em juízo os 

honorários periciais.Ainda nessa hipótese, INTIME-SE o Sr. Perito para 

que, no prazo de 60 dias, apresente o laudo pericial. O Sr. Perito deverá 

sempre informar as Partes e, também, o Juízo da data dos trabalhos de 

campo, com antecedência mínima de 30 dias. Nesse caso, fica desde logo 

autorizada a Secretaria a intimar as Partes da data designada, 

independentemente de nova ordem judicial.Do contrário, havendo 

impugnação quanto ao Perito ou quanto aos honorários, DEVOLVAM-ME 

conclusos os autos.Após, INTIME-SE o Inventariante para que se 

manifeste quanto à petição de p. 1.331/1.369 (...). Apresentada a 

manifestação do Inventariante, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para 

que aponha seu parecer.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 21 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83237 Nr: 2758-25.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Brandina dos Santos Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 
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retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129936 Nr: 5698-55.2017.811.0051

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Rosalvo Pedroso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que compareceu nesta data 21/08/2018, Nestor dos 

Santos Pedroso, para a retirada da Certidão de Registro de Nascimento 

averbada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136740 Nr: 9158-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121135 Nr: 1702-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35466 Nr: 2006-58.2011.811.0051

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Goulart da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Kátia Fernandes Rodrigues de Mattos - OAB:24332/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28370 Nr: 2474-90.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28369 Nr: 2471-38.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen, Jacqueline Izolde 

Lehnen, Itamir Gomes de Rezende, Carmem Cassemira de Lima Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Pacheco de Rezende 

- OAB:3244-N, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Mário 

Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116922 Nr: 5800-14.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Bezerra Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira Filho, Mapfre Seguros Gerais 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA PADILHA 

- OAB:10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, para que se manifeste no prazo de 15 (QUINZE) 

dias, acerca da Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121695 Nr: 1944-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAIER RAMOS, LUCAS MAIER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA PARTE 

EXEQUENTE manifestr-se no prazo de 15 (QUINZE)dias, acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 3146-25.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 3146-25.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os recursos de apelação foram interpostos no 

prazo legal.

Campo Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32629 Nr: 2746-50.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdIeDCNPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a PARTE REQUERENTE nada manifestou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79073 Nr: 3887-02.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Maria Cimadom, Marcelo Junior 

Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25004/0, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Nos termos da legislação vigente, considerando que as missivas 

enviadas foram devolvidas, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Requerida apresentar suas alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 1924-51.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, Alaide de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001342-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA (AUTOR(A))

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES PRAZO: 15 DIAS PROCESSO: 

1001342-63.2018.8.11.0051 - PJE ESPÉCIE/ASSUNTO: RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (129). PARTES REQUERENTES: S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA – CNPJ n.º 02.608.993/0001-04, NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA – CNPJ n.º 11.034.541/0001-57, E 

SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ n.º 

12.378.385/0001-04. ADVOGADO DAS REQUERENTES: KARLOS LOCK, 

OAB/MT 16.828 ADMINISTRADOR JUDICIAL: SOLIDEZ ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n.º  07.778.516/0001-00, 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES e EVENTUAIS 

INTERESSADOS RESUMO DA INICIAL: “Tratam os presentes autos de 

pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado pelas empresas S. NORTON 

DE OLIVEIRA & CIA LTDA, NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA e SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA 

LTDA, devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Relata, mediante 

declaração subscrita por seus sócios, que atua no comércio de: Vemos 

do narrado que a primeira empresa do grupo empresarial iniciou-se no final 

dos anos 90 (noventa), período de início da grave crise financeira no 

Brasil, atuando no ramo de manutenção e fabricação de implementos 

agrícolas e industriais, onde obtiveram sucesso diante do mercado 

concorrente na região, tendo um crescimento considerável da demanda. 

Com o crescimento da empresa, houve a necessidade da reestruturação 

para melhor administra-la, onde formada a Norton Oliveira Indústria E 

Comércio De Fertilizantes Ltda - Epp, uma empresa dedicada à prestação 

de serviços na área de manutenção, mas, ainda, ligada, principalmente, a 

indústria de fertilizantes. Posto isto, tendo o grupo empresarial mentes 

empreendedoras em sua administração, buscou diversificar suas 

atividades e compreendeu a importância da educação ambiental em tornar 

cidadãos responsáveis pelo meio onde vivem. Assim, foi fundada, em 

2010, a Sergio Norton De Oliveira Junior & Cia Ltda. No início, voltada para 

o ramo de adubo orgânico, tendo em vista a farta oferta de dejetos 

provenientes da avicultura, atividade muito forte no município, mas, com o 
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passar do tempo, viu a necessidade de ampliar as atividades para poder 

atingir mercado nesse ramo. Ocorre Excelência, que em decorrência da 

crise no cenário nacional, as empresas se submeteram aos empréstimos 

curtos (capital de giro) em instituições financeiras, onde são cobrados 

exorbitantes taxas de juros. Como se não bastasse, em decorrência da 

concorrência desleal aliada a redução das margens de lucros aos 

elevados custos com impostos e a necessidade ainda de mais 

investimentos, teve-se uma ação no mercado de fertilizantes com a saída 

das nossas maiores clientes, Adm e Bungue, que eram as empresas que 

suportavam os investimentos necessários, reduzindo em muito o 

faturamento da Norton Oliveira Indústria Mecânica. Concomitante a tudo 

isto, com a crise do cenário nacional que perdura até a presente data, 

acabou por afetar os clientes, devido à baixa comercialização dos 

produtos agropecuários, originando novo período de inadimplência. 

Visando superar a crise instalada, a empresa não teve alternativa, senão 

recorrer novamente à troca de cheques e empréstimos bancários para 

poder equalizar o passivo, para tanto, reduzindo os custos operacionais 

por meio da dispensa de funcionários. Em assim sendo, tem-se que um 

dos fatores primordiais que contribuíram para atual dificuldade econômica 

que a empresa se encontra, foram os grandes impactos de aumentos de 

custos operacionais, impostos, e diminuição de vendas no varejo que, é 

onde se tem uma margem melhor, e desta forma absorveram parte dos 

prejuízos para evitarem as perdas no mercado interno. Tal cenário aliada 

ao aumento da inadimplência dos clientes, bem como, ao elevado juros 

bancários, fez com que a empresa comprometesse seu fluxo de caixa 

levando a mesma, ora Requerentes, a uma crise econômica que se 

agravou ainda mais com os drásticos episódios da economia brasileira. No 

entanto, todas as medidas implementadas visando à contensão de 

despesas, não obtiveram êxito dentro do planejado, sendo que a empresa 

passou a não conseguir adimplir seus fornecedores em dia, comprando 

com maior prazo e tendo que emprestar capital de giro junto a algumas 

instituições financeiras, a fim de se manterem ativas no mercado, a uma 

por ser o único sustento de seus sócios proprietários e a duas por 

possuir 13 (treze) funcionários que dependiam e dependem diretamente 

do negócio para sustento próprio e de suas famílias. Em assim sendo, toda 

a solidez alcançada pela empresa, não foram aptas para afastar a crise 

econômico-financeira instaurada em um cenário nacional cumulada com 

fatores externos e alheios aos seus sócios, razão pela qual, necessário 

se faz a oportunidade de reestruturação das mesmas, pois 

hodiernamente, encontram-se impossibilitadas de continuar honrando com 

seus compromissos com as instituições financeiras, fornecedores, 

impostos e colaboradores buscando assim soluções para continuarem, 

sabendo que o negócio é lucrativo e viável. Ademais, mesmo diante de 

todas as dificuldades suportadas, as Requerentes vêm lutando para 

permanecer no mercado, mantendo a esperança de melhoria no comércio, 

fato este que vem ocorrendo, até mesmo por se tratar de uma empresa 

viável, entretanto percebeu-se que somente uma recuperação judicial 

seria suficiente para o soerguimento, já que no período de graça dos 180 

dias, poderia se levantar capital suficiente para pagar todos os credores. 

RESUMO DA DECISÃO: Pelo exposto, DEFIRO o processamento da 

recuperação judicial de S. Norton de Oliveira & Cia. Ltda., Norton Oliveira 

Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Sérgio Norton de Oliveira 

Junior & Cia. Ltda. NOMEIO, como Administradora Judicial, SOLIDEZ 

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ 07.778.516/0001-00, 

representada por Luis Artur Zimmermann Antônio, com endereço na Rua 

João Pessoa, 1.300, Sala 1, Bairro Campo Real II, neste Município. 

ARBITRO, como remuneração da administração judicial, o valor de R$ 

168.000,00, parcelado em 24 prestações mensais de R$ 7.000,00, com 

vencimento até o dia dez de cada mês. INTIME-SE, pois, a Administradora 

Judicial, na pessoa de seu Representante, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, firme o termo de compromisso, sob pena de 

substituição (art. 34 da LRF). Forte no disposto no art. 22, II, ‘a’, da LRF, a 

Administradora Judicial deverá, ainda, apresentar relatório acerca da atual 

situação das Devedoras no prazo de 10 (dez) dias úteis. Na forma do art. 

52, II, da LRF, DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que as Devedoras exerçam suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios. DETERMINO, por ordem do art. 52, III, da 

LRF, a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face das 

Devedoras, ainda que na qualidade de coobrigadas, cabendo-lhes a 

comunicação aos juízos competentes. Os autos das ações afetadas pela 

presente ordem de suspensão deverão permanecer no juízo onde se 

processam, cabendo às Devedoras a informação do sobrestamento aos 

juízos competentes (art. 52, § 3º, da LRF). Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações referentes às hipóteses do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, e 

do art. 49, §§ 3º e 4º, ambos da LRF. Mas, na forma do art. 49, § 3º, da 

LRF, fica proibida a venda ou a retirada do estabelecimento das 

Devedoras de quaisquer bens de capital que forem reconhecidos pelo 

Juízo da recuperação como essenciais à atividade empresarial. OFICIE-SE 

ao 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, determinando a 

suspensão da publicidade dos protestos lançados em face dos 

Devedores. Em relação a novos apontamentos, caberá às Devedoras 

comprovar a sujeição do crédito correspondente à presente ação de 

recuperação judicial. De igual forma, uma vez que não se comprovou a 

anotação perante órgãos de cadastro de inadimplentes, caberá às 

Devedoras comprovar a existência da anotação de crédito sujeito à 

recuperação judicial. Forte no art. 52, IV, da LRF, DETERMINO às 

Devedoras a apresentação das contas demonstrativas mensais de sua 

atividade, durante o período da recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores. COMUNIQUEM-SE, pelo correio, as 

Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso, bem como do 

Município de Campo Verde acerca do processamento do pedido de 

recuperação judicial. No expediente, SOLICITEM-SE informações acerca 

da existência de legislação específica a garantir o parcelamento de seus 

créditos a empresários em recuperação judicial. DETERMINO, ainda, a 

anotação da recuperação judicial nos registros de empresa, na forma do 

art. 69, parágrafo único, da LRF. EXPEÇA-SE o edital do art. 52, § 1º, da 

LRF, devidamente instruído do resumo do pedido das Devedoras e da 

presente decisão; da relação nominal dos credores, com valor atualizado 

do crédito e sua classificação; da advertência para a habilitação de 

créditos ou divergência no prazo de 15 (quinze) dias (art. 7º, § 1º, da 

LRF), e para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial em 

30 (trinta) dias, contados da apresentação, pela Administradora Judicial, 

da relação dos credores ou da publicação do edital sobre o plano de 

recuperação, o que ocorrer por último. À custa das Devedoras, o edital 

deverá ser publicado no Diário Oficial dos Estados de Mato Grosso, bem 

como em jornal de circulação em Campo Verde (art. 191 da LRF). Nos 

termos do art. 191, parágrafo único, da LRF, as publicações deverão 

conter a epígrafe “em recuperação judicial”. As habilitações e 

divergências quanto aos créditos descritos pelas Devedoras deverão ser 

encaminhadas diretamente à Administradora Judicial. As Devedoras 

deverão apresentar o plano de recuperação judicial no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 53 da LRF). Apresentados o plano de recuperação 

judicial e a nova relação do art. 7º, § 2º, LRF, EXPEÇA-SE, desde logo, 

edital, para publicação na imprensa oficial, à custa das Devedoras, para a 

intimação dos credores, nos termos do art. 53, parágrafo único, da LRF, 

abrindo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para objeções. DEFIRO, 

parcialmente, o pedido de gratuidade, a fim de permitir só o parcelamento 

das custas iniciais em 06 (seis) vezes mensais, a partir agosto. Embora a 

situação de crise esteja mesmo a merecer alguma consideração, fato é 

que a suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos à presente 

recuperação judicial permitirá o pagamento das custas processuais, 

especialmente na forma parcelada. Por fim, forte no art. 52, V, da LRF, 

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Representante do Ministério Público. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

RELAÇÃO DE CREDORES DAS DEVEDORAS S. NORTON DE OLIVEIRA & 

CIA LTDA, NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA E SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA 

LTDA: BANCO DO BRASIL S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 200.482,00; 

BANCO DO BRASIL S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 185.177,80; ALT 

BRASIL/OTI – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.043,79; AMAZON IND CONCRETO 

– QUIROGRAFÁRIO – R$ 12.600,00; AUTO ELÉTRICA SÃO PAULO LTDA 

ME – QUIROGRAFÁRIA – R$ 2.532,96; A S MATIAS-HIDRAUMAIS – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.650,00; BALANÇAS MT – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

3.080,00; BALANÇAS CUIABÁ LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 9.724,47; 

BOMBAS DIESEL CAMPO VERDE EIRELLI MT – QUIROGRAFÁRIO – 

5.778,00; DALMO PEREIRA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 42.500,00; DIMAQ 

CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

7.800,00; ELETRO ATIVA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 33.316,61; 

ENCONCRETO – QUIROGRAFÁRIO – R$ 550,00; ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

47.232,64; FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN ME – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.549,00; FEX/VINCERE – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

285.000,00; PUDELL E PUDELL LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.000,00; 
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GERDAU COMERCIAL DE ACOS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 5.760,00; 

INMETRO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 4.336,39; JAIRO LUIS GRASEL – QUIROGRAFÁRIO 

– R$ 38.018,40; L C ASSUNÇÃO PEREIRA EIRELLI – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 4.242,05; M R SIGNORINI – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.231,00; MAZZO & 

OLIVEIRA LTDA ME – QUIROGRAFÁRIO – R$ 5.980,00; OTI BRASIL – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.043,79; OURO BRANCO MAQUINAS EIRELLI ME – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 12.480,38; PLANTE CERTO LTDA ME – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.689,00; PLATO PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS 

AGRICOLAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.447,00; OESTEMIX 

CONCRETO LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.650,00; ROLMASTER 

ROLAMENTOS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.897,08; SOUZA NETO & 

SOUZA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.026,56; VALDEMIR CAETANO ME – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 995,00; UNIFER COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.144,65; BANCO DO 

BRASIL S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 23.259,48; BANCO BRADESCO – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 278.494,00; BANCO BRADESO CARTOES – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 95.011,46; BANCO HSBC – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

269.627,25; GERALDO BART – QUIROGRAFÁRIO – R$ 146.000,00; 

TARCISIO MINUSSI – QUIROGRAFÁRIO – R$ 240.000,00; ANDALI 

OPERAÇÕES IND S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 78.250,00; A M COMERCIO 

FERRO E AÇO LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 13.991,45; SOUTES & CIA 

LTDA – EPP – QUIROGRAFÁRIO – R$ 17.535,72; SOUTES & CIA LTDA EPP 

– QUIROGRAFÁRIO – R$ 71.546,00; AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 37.867,11; ATLANTICO F M M EIRELLI ME – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.336,00; ARTERINOX – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

3.508,00; ELETRO ATIVA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 200.324,34; 

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

639,28; BORBA COMERCIO DE TINTAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

2.255,00; BENCKE IND COM TINTAS – QUIROGRAFÁRIO – R$ 578,61; 

BARBOSA INFORMATICA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.572,35; BRAZAN 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 44.515,06; 

CONCAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 3.130,77; CONGER ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 60.740,00; CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL 

S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 63.306,79; CASA DA BORRACHA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 4.732,12; CAMP DIESEL BOMBAS INJETORAS 

LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 900,00; CREA MT – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

1.500,00; DEPO MAT CONS BALAROTI – QUIROGRAFÁRIO – R$ 3.013,80; 

DEPO MAT CONS BALAROTI – QUIROGRAFÁRIO – R$ 8.382,82; 

ESTRELÃO COMERCIO DE GAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 330,00; 

ERIKA NOSSO LAR – QUIROGRAFÁRIO – R$ 400,00; E D P CATELLA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.020,00; FRANCIENE M MIRANDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 903,00; GEBERT E CIA LTDA – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 900,00; HARLEI NEANDER KAPTEINAT – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

3.400,00; HELIO MARTINS DA SILVA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 3.605,42; 

DFO HOTELARIA EIRELLI ME – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.866,00; ICDER 

INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 1.698,13; IND MECANICA CONZAGA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

3.150,00; JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 600,00; LAURINDO E LAURINDO LTDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.550,00; LINDE GASES – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

7.982,62; L P DE OLIVEIRA SERVIÇOS ME – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

11.850,00; MADEIREIRA HARRES LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

11.100,00; MT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

19.500,00; MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 107.193,37; MERCANTIL DE PEÇAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

25.968,00; MINAS ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 48.083,00; M R SIGNORINI – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 1.381,97; N L COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS INDUSTRIAS 

LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 810,00; NILCIN FERREIRA DE SOUZA ME – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 6.608,00; OBER S/A INSDUSTRIA E COMERCIO – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.956,13; OXIGENIO CUIABA LTDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.413,24; PACHECO DE OLIVEIRA & BARCELOS 

LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 10.692,00; QUALITY SERVICE SERVIÇOS 

EM ELETRODOMESTICOS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 810,00; RENAN 

ARAÚJO SANTOS – QUIROGRAFÁRIO – R$ 8.100,00; SEGUR 

ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA (INVIOLÁVEL) – QUIROGRAFÁRIO – 

R$ 6.930,00; SIVALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO 

– R$ 907,44; S C ALIMENTOS LTDA (SUPERMERCADO GUENO) – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 5.157,64; TAIMÁ PNEUMÁTICA E AUTOMAÇÃO – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 956,33; RAPIDO TRANSPAULO LTDA – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 10.483,73; UNIMED – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

6.226,88; UNIVERSAL PARAFUSOS – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.941,00; 

VERDEACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 

10.580,00; BANCO DO BRASIL S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 149.697,57; 

BANCO DO BRASIL S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 108.050,84; BANCO DO 

BRASIL S/A – QUIROGRAFÁRIO – R$ 229.376,84; ARTERINOX 2.280,00; A 

S MATIAS HIDRAUMAIS – QUIROGRAFÁRIO – R$ 468,25; J V 

MADEIREIRAS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 821,75; GALVAO 

RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELLI – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 470,70; DELIMAQ INDUSTRIA E MONTAGEM DE 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 1.975,50; 

FOXWALL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS DE CONTROLE LTDA 

– QUIROGRAFÁRIO – R$ 2.300,00; GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL 

DE EQUIPAMENTOS EIRELLI – QUIROGRAFÁRIO – R$ 498,62; LOGUINT 

LOCAÇÕES – QUIROGRAFÁRIO – R$ 8.235,00; PAULO ANDREIS & CIA 

LTDA – QUIROGRAFÁRIO – R$ 18.211,71; POSTO ARARAS – 

QUIROGRAFÁRIO – R$ 17.058,32; ANTONIO CORNELIO FILHO – 

TRABALHISTA – R$ 1.794,85; ANTONIO PEREIRA DE SOUSA – 

TRABALHISTA – R$ 3.076,90; CICERO MARIO CEZAR – TRABALHISTA – 

R$ 1.298,27; IUDEKNILDE ALVES OLIVEIRA – TRABALHISTA – R$ 

3.077,20; NELSON NASCIMENTO DA SILVA – TRABALHISTA – R$ 

2.670,72; LORETE WISNIEWSKI ORLOSKI – TRABALHISTA – R$ 1.794,85; 

MIRCON JOSE GIRARDON – TRABALHISTA – R$ 3.076,90; ADRIANO 

GONÇALVES DA CRUZ – TRABALHISTA – R$ 1.794,85; ANTONIO DA 

SILVA DE JESUS – TRABALHISTA – R$ 3.076,90; JAILSON GONÇALVES 

DA CRUZ – TRABALHISTA – R$ 1.298,27; JOSIMAR SOUZA FRANÇA – 

TRABALHISTA – R$ 3.077,20; LEOLINO DIAS DA SILVA – TRABALHISTA 

– R$ 6.32,71; SILVIO CESAR DE SOUZA – TRABALHISTA – R$ 2.670,72. 

ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros dos prazos 

previstos no artigo 7º, § 1º, da lei nº 11.101/05 (15 dias), para 

apresentação de habilitações de crédito a serem entregues ao 

administrador judicial, e ainda para que, querendo, apresentem objeção ao 

plano de recuperação a ser apresentado nos termos do art. 55 desta lei. 

Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeado 

Administrador Judicial a empresa SOLIDEZ ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ 07.778.516/0001-00, representada por Luis 

Artur Zimmermann Antônio, com endereço na Rua João Pessoa, 1.300, 

Sala 1, Bairro Campo Real II, Campo Verde/MT, onde os documentos da 

recuperanda podem ser consultados. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor 

Judiciário, digitei. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Gilberto 

Alencar da Silva Pereira Gestor Judiciário

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142947 Nr: 1717-81.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonilson da Conceição Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabianie Martins Mattos - 

OAB:8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada FABIANIE MARTINS MATTOS, OAB/MT 8920-B, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente JONILSON DA CONCEIÇÃO 

TEIXEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

27/09/2018, às 16h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133644 Nr: 7690-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naor Paz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de São Félix do Araguaia - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 4283-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Santo Antonio do Leverger - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120029 Nr: 1168-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina de Souza Lima Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Grejo - OAB:SP/52.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Cuiabá - MT, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115988 Nr: 5166-18.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSVALDO TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio José de Siqueira Neto 

- OAB:10405/MT

 INTIMO a parte requerida para se manifestar acerca do pedido de 

extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como 

concordância.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3580-82.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedo & Pedo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.709, Lorivaldo Fernandes Stringheta - 

OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para, querendo, 

apresentar suas CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto 

pela parte autora de fls. 1817/1835, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 3066-22.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itallo Kairon Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes para, querendo, se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que julgarem 

pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 101684 Nr: 28-70.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueslaine dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:4.752/SP

 Processo n° 28-70.2016.811.0051 (Código 101684).

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito com 

Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela.

Vistos etc.

UESLAINE DOS REIS LIMA propõe ação revisional de contrato bancário c/c 

repetição de indébito com pedido de antecipação parcial dos efeitos da 

tutela em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a extinção 

do feito (Ref. 52).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à Ref. 52 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 29 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143173 Nr: 1842-49.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osias Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1842-49.2018.811.0051 (Código 143173).

Liquidação de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de liquidação de sentença proposto por OSIAS ALVES LOPES em 

face de GENTILIN & BIAZON, ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a extinção 

do feito (Ref. 14).

É o relatório.
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 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à Ref. 14 e por consequência, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes serão divididas igualmente conforme 

disposto no art. 90, §2º, do NCPC.

Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 29 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106406 Nr: 1332-07.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1332-07.2016.811.0051 (Código 106406).

Ação Ordinária de Cobrança.

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta pelo BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A em face de SOUZA FILHO & LUIZ DE SOUZA LTDA, ambos 

qualificados no presente feito.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo 

de ref. 52, requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 154/157 e DECLARO, 

por consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 27 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 102424 Nr: 246-98.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Esteves da Rocha - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewaldo Luiz Dall'Igna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Meriane da Graça Sander - 

OAB:18.765c

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Gilioli - OAB:6696/MT

 Diante o exposto, considerando o manifesto desinteresse da viúva e a 

inexistência de litisconsorte ativo unitário, aliado ao fato de que ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei 

(art. 5º, II c.c. XXXV da CF), DEIXO de determinar a inclusão de ANALUIZA 

no polo ativo da presente ação.No mais, com fundamento nos arts. 6º e 

10º, do NCPC, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, apontarem, de maneira clara e objetiva, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, com 

indicação da matéria que consideram incontroversa.CONSIGNE-SE que no 

referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, às 

provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC.REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidos.ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se 

sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura 

arguição de prejuízo ou cerceamento de defesa. Após, com a 

manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos para 

deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência ou 

julgamento antecipado do mérito, conforme o caso. Decorrido o prazo in 

albis, CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo 

Verde - MT, 26 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 5781 Nr: 120-05.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ewaldo Luiz Dall'Igna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Mariana Comércio Representações 

Ltda, Mariana Armazéns Gerais Ltda, Jairo Luis Grasel, Marco Antonio 

Esteves da Rocha - Espólio, Analuiza Skaf dos Santos Rocha, João Adelar 

Kronbauer, Júlia Skaf dos Santos Rocha, Mariana Skaf Esteves da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Gilioli - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, MERIANE DA 

GRACA SANDER - OAB:18765, Meriane da Graça Sander - 

OAB:18.765c, Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Diante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido às fls. 

538 para extinguir o processo em relação ao devedor JOÃO ADELAR 

KROMBAUER, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 569 do Novo Código de 

Processo Civil, prosseguindo o feito quantos aos demais 

devedores.Outrossim, DEFIRO o pedido de habilitação das sucessoras de 

JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA e MARIANA SKAF ESTEVES ROCHA e 

DETERMINO a retificação na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar o nome delas como devedora. CONSIGNE-SE, porém, que estas 

responderão pelo débito até o limite do patrimônio recebido a título de 

herança do falecido MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA.Por outro 

lado, considerando o teor da petição de fls. 639, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, 

DEVERÁ a parte executada ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA 

instruir o processo com cópia da sentença e dos formais de partilha 

expedidos nos autos da ação de inventário de MARCO ANTÔNIO 

ESTEVES DA ROCHA. Após, VOLVAM os autos conclusos para 

análise.23INTIME-SE, também, o exequente CÉSAR GILIOLI para dar 

regular prosseguimento ao pedido de cumprimento de honorários 

formulado nos autos (fls. 253/258), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 26 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10808 Nr: 342-02.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Anderson Sérgio dos Santos, Neuri Antonio 

Frozza, Sheila Gonçalves dos Santos, Márcia de Souza Lima Santos, 

Ester Carmela Baum, Adilson Octtacilio Aquino, Catia Cilene Fernandes, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 
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autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação da executada Catia Cilene Fernandes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 10334-64.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Fracasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 778-04.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Souza Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456, Paulo Ferreira dos Santos - OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150266 Nr: 4704-90.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rosatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir de Souza Dantas - 

OAB:10.600/PR

 Autos n° 4704-90.2018.811.0051 (150266)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para o interrogatório do Réu ANTONIO CARLOS 

ROSATTI e para inquirição das testemunhas ADEMILSON SERON e 

OBERDAN SCHNEIDER, para realizar-se no dia 29 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se o Acusado e as Testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARTINHO DANTAS FALCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando o motivo da carta de citação 

devolvida acostada aos autos, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, informar o endereço atualizado, para 

prosseguimento do feito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao Recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALES ARAUJO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVNA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000850-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (EXEQUENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000850-08.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intimado, o 

Exequente manifestou-se acerca do cálculo elaborado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, pedindo pela expedição de RPV, o que presume a 

sua concordância (ID 14309084). A Executada, por sua vez, manteve-se 

inerte (ID 14761659). Desta forma, dou o cálculo como homologado e 

determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor, com urgência. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001097-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001097-86.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intimada, a 

Exequente concordou com o cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar 

da Presidência - ID 14228807. A Executada, por sua vez, manteve-se 
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inerte (ID 14762809). Desta forma, dou o cálculo como homologado e 

determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor, com urgência. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011201-86.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011201-86.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intimadas as 

partes sobre o cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência - ID 14279553, mantiveram-se inertes (ID 14760389). Desta 

forma, dou o cálculo como homologado e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, com urgência. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001368-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001368-95.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (ID 13979869). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

17 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYSON RAMON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2018 às 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYSON RAMON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-18.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000483-18.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 11.12.2017 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme pedido de 

ID 13213928. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 
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acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito [1] Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ANDRE MULLER (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feiosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

MAICON ANDRE MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 15:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-68.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 801144-68.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. 

Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido 

em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS 

GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato 

gerador posterior ao processamento da recuperação judicial, como no 

caso – trânsito em julgado em 01.12.2017 -, considerados 

extraconcursais, deverão ser executados normalmente, nos termos dos 

artigos 67 e 84 da Lei 11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 

inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 

serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos 

quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a 

fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral 

de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos 

bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.” “Art. 84. 

Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a 

seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos jurídicos 

válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 

desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos 

geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, § 2º, 

do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito em execução, conforme pedido de ID 

13084259. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

CLAUDIVALDO LUCIO DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2018 às 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDERSON FELIPE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000002-21.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 
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7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 18.04.2018 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme pedido de 

ID 13694494. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RUBINEA LAURENTINA LECHNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000108-46.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (ID 14722524). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

20 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

JOCELIA CONTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URICHELLY MARIANE PEREIRA RONDON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2018 às 10:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 03/09/2018 às 15:20 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 15/10/2018 às 10:20 na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde-MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte 

autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 
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conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LOURENCO FERNANDES (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000163-65.2016.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na quantia 

de R$ 7.870,94. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Desde já, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde, 22 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA (REQUERENTE)

GEORGE ROBERTO BUZETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA. Certificada a tempestividade 

do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da 

Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 10 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-87.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DA SILVA MERCADO DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010067-87.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, consoante pedido do Exequente (ID 14520124). Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde -MT, 

17 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1001461-24.2018.8.11.0051 Requerente: Algodoeira Zandonadi LTDA-ME 

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. VISTOS 

ETC. Algodoeira Zandonadi Ltda propõe a presente Ação Anulatória de 

Cobrança Indevida com Antecipação de Tutela em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos, almejando, liminarmente, que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia da unidade consumidora da 

empresa requerente em relação ao débito pautado para que a mesma não 

venha interromper suas funções. É o relato. Decido. Verifica-se a 

existência de impedimento à apreciação meritória, pela ausência de 

condição da ação, consistente na ilegitimidade ativa. O artigo 8º, § 1º, da 

Lei 9.099/95 é explícito em determinar que: “Art. 8. Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. § 1º - Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídica.” No caso em tela, 

a parte autora é pessoa jurídica de direito privado que não se enquadra 

nas hipóteses previstas no inciso anterior. Ademais, a despeito da 

possibilidade legal, atualmente, de poderem figurar como parte as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, não há nada nos autos 

que indique que a pessoa jurídica cedente se enquadre em um desses 

conceitos. Portanto, conclui-se que a requerente é parte ilegítima para 

figurar no polo ativo perante este Juizado Especial, devendo endereçar 

sua pretensão, se lhe aprouver, à Justiça Comum Estadual. Posto isso, 

nos termos do artigo 8º, § 1º c/c artigo 51, inciso IV, ambos da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução do mérito. 

Fica prejudicada a apreciação da tutela preterida pela autora. Publicada e 

Registrada. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixas, ficando autorizada, desde logo, a restituição de documentos para 

quem de direito, se houver em cartório. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO (ADVOGADO(A))

BENEDITA OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ERNANI ARLEY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001779-45.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

pelos protestos em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito 

nesse cadastro de inadimplentes pela parte Requerida em 07.11.2015, 

consoante documento acostado aos autos no ID 1484280, e desde então 

a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de dois anos a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 
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audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-57.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010134-57.2013.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 30.450,77 (trinta mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), conforme 

petição de ID 13074033, nas contas existentes da parte Executada – 

CNPJ: 10.682.530/0001-10. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-66.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI BORGES GERALDINO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010125-66.2011.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Por primeiro, registra-se que o crédito executado está 

averbado como penhora no rosto dos autos de código 27569, em trâmite 

na Primeira Vara desta Comarca. Entretanto, tal fato não obsta o 

prosseguimento da presente execução, até mesmo porque “a 

sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do 

executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando 

outros bens”, nos termos do art. 857, §2°, do CPC. Portanto, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no 

importe de R$ 186,41 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e um 

centavos), conforme petição de ID 14357877, nas contas existentes da 

parte Executada – CPF: 815.260.911-00. Salientando-se que parte 

Exequente deixou de apresentar planilha de crédito atualizada, dever que 

lhe incumbia. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na pessoa 

de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou 

carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado 

nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, 

§3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA LEITE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010386-55.2016.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis (ID 15566945), DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

15.946,07 (quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e sete 

centavos), conforme petição de ID 9438480, nas contas existentes da 

parte Executada – CNPJ: 76.535.764/0329-32. Em seguida, intime(m)-se 

a(s) parte executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011212-18.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KLARIANE RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011212-18.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Por primeiro, destaca-se que a parte Exequente postula a 

penhora on line de valor superior ao devido, tendo em vista que tal 

questão já foi analisada e decidida anteriormente (ID 12835177), restando 

estabelecida que a multa diária deve ser exigida na quantia de R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). Desta forma, ADVIRTO 

a parte Exequente que os pedidos referentes a presente execução, 

devem ser pautados com base em referida decisão (ID 12835177), sob 

pena de ser considerado como tentativa do credor em levar a este juízo a 

erro. Ultrapassada tal questão, considerando que a parte Exequente 

apresentou novo número de CNPJ da parte Executada, entendo possível 

nova tentativa de constrição por meio do Bacen Jud. Assim, tendo em 

vista que a parte Executada, mesmo intimada, deixou transcorrer o prazo 

in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BacenJud, no importe de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta 

reais), nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

72.820.822/0001-20. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA 03302676123 (EXECUTADO)

LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000765-85.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Considerando 

que ainda não houve a citação dos executados, conforme certidão de ID 

13750796, em que pese o pedido do Exequente por meio da petição de ID 

14357490, tenho que é o caso de conceder o arresto de bens dos 

executados. Desta forma, nos termos do art. 799, VIII, combinado com art. 

830, ambos do NCPC, determino a constrição eletrônica, em aplicações 

financeiras dos Executados, do valor de R$7.137,93 (sete mil e cento e 

trinta e sete reais e noventa e três centavos (CPF: 033.026.761-23 e 

CNPJ: 28.970.935/0001-10). Em seguida, a fim de bem prestigiar a citação 

pessoal dos Executados, junta-se aos autos consulta feita pelo Sistema 

Siel, acerca do endereço do Executado Luiz Markool Dani Feitosa, que por 

sua vez, é sócio responsável pela empresa face de LUIZ MAYKOOL DANI 

FEITOSA – LM MARMORARIA. Assim, EXPEÇA-SE o necessário à citação 

dos Executados, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial de ID 13642559. Não sendo possível a pré-penhora de bens dos 

Executados, INTIME-SE o Exequente, para que requeira o que de direito, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000941-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JURACI JOAO MIRANDA (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000941-98.2017.811.0051 Polo Ativo: JURACI JOAO MIRANDA Polo 

Passivo: BANCO CIFRA S.A Vistos etc. Cuidam-se de embargos de 

execução interposto por BANCO CIFRA S.A, alegando, em suma, o 

manifesto excesso na execução por ausência de comprovação do 

descumprimento da liminar. O Exequente impugna os embargos, 

apresentando certidão expedida pelo Órgão competente com data 

atualizada do dia 01.08.2017, requerendo a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados e fixação de honorários. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos a execução possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 52, inciso IX, 

alínea “a, b e c” da Lei 9.099/95: Artigo 52 - A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...); IX 

- o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há excesso 

na execução da multa diária em virtude da ausência de comprovação da 

manutenção do nome e CPF do Exequente junto aos órgãos de proteção a 

crédito SPC, ocasião em que aduz que o prazo final para cumprimento da 

liminar seria na data 18.07.2017 em face do recebimento da citação via AR 

ter ocorrido na data de 13.07.2017 e que o Autor juntou aos autos certidão 

de restrição emitida na data de 30.05.2017, sendo anterior a citação, 

requerendo o acolhimento dos embargos. Neste passo, o excesso na 

execução arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar uma decisão que seja favorável ao 

descumprimento da liminar. Analisando os autos, verifica-se que o 

Exequente juntou aos autos de execução, certidão emitida pelos órgãos 

competente com data de 01.08.2017 (Id 14598322), ou seja, data 

devidamente atualizada e distinta daquela que inaugurou a presente 

pretensão executória, bem como o processo principal. Assim, entendo que 

não ocorreu manifesto excesso na execução em virtude do valor de R$ 

3.000,00 ter sido fixado a titulo de multa por descumprimento da liminar e 

por ter sido o calculo efetuado pela própria Executada, conforme consta 

no deposito do valor de R$ 3.362,55 (Id 13467077). Em não havendo 

manifesto excesso na execução, bem como nenhuma hipótese descrita no 

artigo 52, inciso IX da Lei 9.099/95 a serem sanados, os embargos não 

merecem acolhimento. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – CÁLCULO 

ELABORADO CORRETAMENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou 

improcedentes os embargos à execução opostos pela Recorrente, onde 

alega estar sendo executada de valor a maior do que o realmente é 

devido. Após analises do cálculo apresentado pelo Embargante no evento 

de n.123, verifico que este constou data equivocada para a correção, pois 

calculado em data de 07/12/2015, e não na data da prolação da sentença 

( 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 ) .  V e j a m o s :  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

0050883-14.2013.811.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente(s): Banco BMG Recorrido(s): Joao Antônio Romão Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

05/03/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 

Razão pela qual, mantenho o cálculo realizado pelo Embargado no evento 

de n. 119 dos autos, pois realizado de acordo com a determinação da 

sentença, qual seja (correção monetária a partir da sentença (28/08/2014) 

e juros moratórios a partir do evento de danoso (15/08/2012). Vejamos o 

cálculo: Portanto, não verificado o excesso na execução, o recurso deve 

ser improvido, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos à 

execução. E determino o pagamento do valor total de R$ 20.883,78 (vinte 

mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), devendo 

ser liberado em favor do Exequente os valores depositados ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 no evento de n. 123, no 

montante de (R$ 18.632,67) e o valor depositado em garantia do Juízo no 

evento de n. 133 dos autos, no montante de (R$ 2.251,11). Assim, não 

verificado o excesso na execução, o recurso deve ser improvido, 

mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos à execução. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da execução. É como 

voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 508831420138110001/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 

06/03/2018). Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO 

OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, vez que não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 52, IX da Lei 9.099/95. DETERMINO a expedição de alvará 

para levantamento dos valores depositado (Id 13467077), conforme 

requerido pelo Exequente (Id 14598291). Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011190-57.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADRIANA ORMOND UTSCH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (EXECUTADO)

ADRIANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011190-57.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada, por meio da petição de ID 140119086, 

assevera ter efetuado pagamento voluntário do débito, no valor total de R$ 

3.355,13 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), 

consoante comprovantes de depósitos juntados aos autos (ID 14019235 – 

p. 1/2 ), pedindo pela extinção da execução. A parte Exequente, por sua 

vez, concordou o pagamento efetuado pela Executada, pugnando pelo 

levantamento do valor depositado (ID 14080006). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no 

ID 14019235, em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 14080006. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 22 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE JHONY GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000060-87.2018.811.0051 Polo Ativo: KAIQUE JHONY GOMES DE 

SOUZA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO BRUNO PRATIS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000002-84.2018.811.0051 Polo Ativo: DIEGO BRUNO PRATIS SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte 

embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, pois 

inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 304 de 684



CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LEITE SANTAREM (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000045-21.2018.811.0051 Polo Ativo: BERNADETE LEITE SANTAREM 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte 

embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, pois 

inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000045-21.2018.811.0051 Polo Ativo: JOAO DE ALMEIDA FERNANDES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte 

embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, pois 

inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILVEIRA FLORESTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000171-71.2018.811.0051 Polo Ativo: DOUGLAS SILVEIRA FLORESTA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por DOUGLAS SILVEIRA FLORESTA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 13301266) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 12262888) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12262888), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13301266), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000084-18.2018.811.0051 Polo Ativo: GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12859013) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11801418) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 
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custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11801418), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12859013), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JAILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000190-77.2018.811.0051 Polo Ativo: JAILSON SANTOS DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAILSON 

SANTOS DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva, alega exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC como meio de 

prova da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos ofertados e serviços pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 
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Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente os débitos 

discutidos nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000806-52.2018.811.0051 Polo Ativo: ALEX NUNES DE ANDRADE Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ALEX NUNES DE 

ANDRADE contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem 

como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de eventual pedido de desistência, inversão 

do ônus da prova e ausência de consulta junto ao órgãos competente, no 

mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação 

juntando contrato assinado, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora requereu a declaração de incompetência do Juizado Especial para 

o julgamento da lide em face da necessidade de pericia grafotécnica (Id 

14572559), porém no presente caso, necessário se faz analise minuciosa 

do mérito para verificar existência ou não de litigância de má-fé nos autos, 

motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido formulado em virtude das 

provas carreadas aos autos pela Ré, conforme autoriza o Enunciado 90, 

parte final do FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 
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stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, o 

reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve 

contratação da linha do serviço pós pagos, juntando documentos 

pessoais, contrato assinado pelo Autor, telas sistêmicas e faturas 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém a reclamada não apresentou valores 

liquido quanto ao pedido contraposto, motivo pelo qual, há de ser 

indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo 

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 08 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000797-90.2018.811.0051 Polo Ativo: DAYANE BACKES BREDA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DAYANE 

BACKES BREDA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

inépcia da inicial, ausência de consulta extraída junto ao órgão 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 309 de 684



desfavor da Autora até porque, são supostas provas produzidas de 

forma unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 08 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000193-32.2018.811.0051 Polo Ativo: LUIZ DE PAULA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUIZ DE PAULA 

SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem 

como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na 

contratação juntando contrato assinado e documentos pessoais do Autor, 

defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou 

neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa 

alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, juntando 

contrato assinado pelo Autor e documentos pessoais, comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém, ausente à liquidez, pois a Ré não 

apresentou valores líquidos para efeito de condenação, motivo pelo qual, 

há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000162-12.2018.811.0051 Polo Ativo: SAMUEL MARQUES SOUZA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SAMUE 

MARQUES SOUZA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível 

a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar suscitada pela Requerida se confunde com o mérito 

e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 
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Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 09 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001026-84.2017.811.0051 Polo Ativo: ROBERIO FELIX BERNARDO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROBERIO FELIX 

BERNARDO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de eventual pedido de desistência, no mérito, afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação à 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar suscitada pela Ré 

se confunde com o mérito e com ele será analisadas, motivo pelo que 

afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O relatório 

de chamada, faturas e tela sistêmica em anexo aos autos pela Ré, não 

pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor, pois não estão 

assinados por este, o que nos leva a crer que, o reclamante não exarou 

ciência na contratação dos serviços ofertados pela Ré, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 
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dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000192-47.2018.811.0051 Polo Ativo: JAILSON SANTOS DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAILSON 

SANTOS DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, bem como a aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar 

arguida pela ré, se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. A Ré ainda sustenta que foram localizadas contas e débito em nome 

do Autor, porém não demonstrou com clarividência a exigibilidade de tais 

débitos, ocasião em que resta preclusa a produção de provas, pois 

inexistente estas em sua defesa. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude da parte autora estar 

discutindo as restrições em outros processos, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em virtude 

da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DANILO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000238-36.2018.811.0051 Polo Ativo: DANILO DOS SANTOS MATOS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por DANILO DOS 

SANTOS MATOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição 

juntada aos autos (id 14563982) informando que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. 

Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 14563982) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

13 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

KATIA REGINA LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000376-03.2018.811.0051 Polo Ativo: KATIA REGINA LIMA SANTOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por KATIA REGINA 

LIMA SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição 

juntada aos autos (id 14580768) informando que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. 

Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 14580768) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

13 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 
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__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANY PORFIRIO MONTEIRO (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000863-70.2018.811.0051 Polo Ativo: JUCIANY PORFIRIO MONTEIRO Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JUCIANY 

PORFIRIO MONTEIRO contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo aplicação da sumula 

385 STJ, a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar suscitada pela Requerida se confunde com o mérito 

e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude de inexistir restrição anterior 

aquela discutida nestes autos, motivo pelo qual, afasto aplicação da 

Sumula em questão em virtude da ausência de prova do débito. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 
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necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 5- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000485-17.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSE CARLOS DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JOSE CARLOS DA SILVA contra BANCO 

BRADESCARD S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 14735809) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 13960773) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13960773), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14735809), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000920-88.2018.811.0051 Polo Ativo: IVONETE BOEIRA Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 
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ajuizada por IVONETE BOEIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação 

(Id 14693052) que a parte Autora devidamente intimada (id 13891940) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13891940), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14693052), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000374-33.2018.811.0051 Polo Ativo: DEVALMIR JESUS DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por DEVALMIR JESUS DA SILVA contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 14564396) que a parte Autora devidamente intimada (id 

13729115) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 
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exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13729115), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14564396), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000905-22.2018.811.0051 Polo Ativo: JACIELI SANTOS DE OLIVEIRA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JACIELI SANTOS DE OLIVEIRA contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 14596879) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 13847452) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13847452), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14596879), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

COSME DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000298-09.2018.811.0051 Polo Ativo: COSME DO NASCIMENTO JUNIOR 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por COSME DO NASCIMENTO JUNIOR contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 13612358) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 12775384) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 
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Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12775384), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13612358), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

COSME DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000300-76.2018.811.0051 Polo Ativo: COSME DO NASCIMENTO JUNIOR 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por COSME DO NASCIMENTO JUNIOR contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 13613594) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 12801297) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12801297), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13613594), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 
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pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EDER TEIXEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000648-94.2018.811.0051 Polo Ativo: EDER TEIXEIRA DE PAULA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por EDER TEIXEIRA DE PAULA contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 14179347) que a parte Autora devidamente intimada (id 

13450037) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13450037), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14179347), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

NEIVA JUSTINA CAZARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001138-53.2017.811.0051 Polo Ativo: NEIVA JUSTINA CAZARIN Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por NEIVA JUSTINA CAZARIN contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 13698685) que a parte Autora devidamente intimada (id 

12897181) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 
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Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12897181), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13698685), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001105-63.2017.811.0051 Polo Ativo: NILSON JERONIMO DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por NILSON JERONIMO DA SILVA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 13297551) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 12842043) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12842043), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13297551), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000194-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LOPES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000194-17.2018.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO LOPES GUIMARAES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por FRANCISCO LOPES GUIMARAES contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 13329209) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 12419958) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12419958), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13329209), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000299-91.2018.811.0051 Polo Ativo: COSME DO NASCIMENTO JUNIOR 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por COSME DO NASCIMENTO JUNIOR 

contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 13612985) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 12801127) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e 

ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é 

de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 

9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 323 de 684



além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12801127), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13612985), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000303-31.2018.811.0051 Polo Ativo: MARCELO LIMA DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por MARCELO LIMA 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição juntada aos autos 

(id 13595594) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 13595594) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

AMANDA DE JESUS PALDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000274-78.2018.811.0051 Polo Ativo: AMANDA DE JESUS PALDA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por AMANDA DE JESUS PALDA contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 13590066) que a parte Autora devidamente intimada (id 

12708102) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 
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parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12708102), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13590066), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000793-53.2018.811.0051 Polo Ativo: EDMILSON ALMEIDA DA SILVA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDMILSON 

ALMEIDA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado e extrato, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova e aplicação da 

Sumula 385 STJ, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pelo Autor referente abertura Conta Corrente 53059-3, 

Agencia 1157-6 de titularidade do reclamante, demonstrando aquisição de 

produtos e serviços bancários, tais como, limite de cheque especial, 

cartão de crédito e limite de crédito pessoal, comprovando a relação 

jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do termo de conciliação e procuração, comprovando 

claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 
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entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de agosto de 20018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000810-89.2018.811.0051 Polo Ativo: FLAVIO SILVA DOS SANTOS Polo 

Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

FLAVIO SILVA DOS SANTOS contra EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A objetivando indenização por danos morais em 

face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de 

inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita a preliminar 

de inépcia da inicial, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação, bem como a aplicação da 

Sumula 385 STJ e condenação ao pedido contraposto e litigância de 

má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar suscitada pela Ré se confunde com o 

mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar 

arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor 

da Autora até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude da parte autora estar 

discutindo débitos em outro processo, motivo pelo qual, afasto aplicação 

da Sumula em questão. Em que pese às alegações da reclamada e em 

virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu 

ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a 

declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que 

se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos 

morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a 

Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 
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sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por este por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- Determino que a reclamada, retire a inscrição 

do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de 

inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 09 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Processo Número: 1000769-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANO FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000769-25.2018.811.0051 Polo Ativo: LUCIANO FARIAS DOS SANTOS 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por LUCIANO FARIAS DOS SANTOS contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

danos morais e revisão de faturas. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, defende a regularidade 

do débito, alega a inexistência de danos morais, pois não houve 

comprovação dos danos tendo em vista ser o autor devedor legitimo do 

débito discutido, contesta a declaração de inexistência do débito e 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação e a 

condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela Ré 

se confunde com o mérito e com ele será analisada, restando prejudicada 

a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 
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b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar 

o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim 

de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Já a reclamada fundamenta sua defesa em relação à inexistência de 

danos morais em face do exercício regular de direito, juntando histórico de 

contas, bem como ficha cadastral em nome do Autor, demonstrando que 

esta possuía Unidade Consumidora de nº 9006977 localizada na Comarca 

de Primavera do Leste/MT, fazendo prova da relação jurídica entre as 

partes e a origem do débito. Assim, a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Pedido Contraposto 

No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou 

comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser 

deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo 

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar 

que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 154,67 

(cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 09 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDIMILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000794-38.2018.811.0051 Polo Ativo: EDMILSON ALMEIDA DA SILVA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDMILSON 

ALMEIDA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível 

a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar suscitada pela Requerida se confunde com o mérito 

e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas em anexo aos autos pela Ré 

em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor 

até porque, são supostas provas produzidas de forma unilateral, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 
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cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em virtude 

da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS JUVENCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000067-79.2018.2018.811.0051 Polo Ativo: ADRIANA DE JESUS 

JUVENCIO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ADRIANA DE JESUS JUVENCIO contra ENERGISA MATO 

GROSSO (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) 

objetivando a declaração de inexistência do débito, por não concordar 

com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Contestando a inicial, a Reclamada aduz a preliminar de 

carência da ação. No mérito, destaca que não praticou qualquer ato ilícito 

e inexistência de dano moral, que realmente houve o efetivo consumo de 

energia, alega legalidade na fatura, requerendo a improcedência da ação. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de carência de ação em face da falta de interesse 

de agir se confunde com o mérito e com ele será analisada, restando 

prejudicada a preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito 

Compulsando-se os autos, nota-se que a cobrança pelo consumo de 

energia elétrica referente à unidade consumidora nº 6/1369122-5 no valor 

de R$ 862,70, dirigida a parte Reclamante, alegando que a mesma teria 

utilizado do consumo efetivo de energia em sua propriedade, juntando 

faturas anteriores, como prova da cobrança indevida. Primeiramente 

cumpre analisar a possibilidade da aplicação das normas do Código 

Consumerista ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público 

essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina 

e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 
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agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica da Autora não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado efetivamente a energia em excesso, aferida pelo medidor de 

consumo, e por isso vem consumindo mais energia. Verifica-se que a Ré 

não apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte 

autora, bem como, não apresentou provas de um eventual consumo 

indevido ou em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos 

prova substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em 

vista que em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real 

consumo de energia. Assim, ressai que a Ré não ofereceu subsídio algum 

a parte Reclamante para que pudesse aferir ou contestar os valores 

apurados, ferindo o princípio constitucional do contraditório e ampla 

defesa. Por outro lado, a própria reclamada juntou aos autos histórico de 

consumo de energia que não ultrapassa o valor de R$ 186,13 (Id 

12582225), comprovando que, o consumo mais elevado do reclamante no 

ano de 2017 atingiu o valor máximo de 459 Kwh e não aquele cobrado na 

fatura referente ao mês de novembro de 2017 que auferiu o consumo de 

1.482 Kwh, restando comprovado que o valor cobrado na fatura discutido 

nesta oportunidade, é indevido. O Código de Defesa do Consumidor veda 

expressamente este comportamento, qual seja a cobrança de verbas ao 

consumidor quando não for dado a este a prévia oportunidade de 

acompanhar sua formação, conteúdo e forma. As afirmações feitas pela 

Ré em sua defesa em relação ao elevado consumo de energia deve ser 

recebida com reservas, visto que, esta não apresentou documentos 

hábeis a comprovar o real consumo na residência rural da autora. Dessa 

forma, não se revela como prova proveitosa, para indicar que a parte 

Requerente tenha utilizado um consumo a maior, visto que fere os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 

5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por analogia, cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do TJMT, veja-se: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBTIO - NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - Restando evidenciado o defeito no medidor de consumo de 

energia elétrica, não pode ser imputado ao consumidor o cálculo de 

recuperação sem atender aos parâmetros legais de inspeção, com direito 

a ampla defesa e contraditório. 2 - Desconstituição da dívida que se impõe. 

3 - Recurso conhecido e não provido. (RI, 903/2009, DR. YALE SABO 

MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da 

publicação no DJE 04/11/2010) [grifou-se] No mesmo sentido, tem-se a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. FORNECIMENTO. 

INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] 2. É ilegítimo o corte 

administrativo no fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. 3. Recurso 

Especial não provido. (REsp 816.689/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 17.3.2009) [grifou-se] Dessa forma, resta claro que a 

ação da Ré se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma irregular a 

unidade consumidora da parte Promovente, tendo ameaçado de realizar 

corte de energia. Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança 

realizada mostra-se irregular, haja vista que os valores cobrados 

advieram da alegação de que a parte Requerente utilizava do consumo de 

energia cobrados na fatura referente ao mês de novembro de 2017, 

porém, restou comprovado pelas faturas anexa aos autos (Id 11657844), 

que o maior consumo mensal no ano de 2017 atingiu o valor máximo de 

268 Kwh e não o consumo cobrado, assistindo razão o autor, fazendo jus 

a declaração da inexistência do débito discutido. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 3- Declaro nulo o débito referente à fatura discutidas 

nestes autos da UC 6/1369122-5, no valor R$ 862,70 (oitocentos e 

sessenta e dois reais e setenta centavos), com vencimento em 

29.11.2017; Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000009-76.2018.811.0051 Polo Ativo: DIVINA ALVES DE BRITO 

RODRIGUES Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – 

CEMAT) Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por DIVINA ALVES DE BRITO RODRIGUES contra ENERGISA 

MATO GROSSO (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – 

CEMAT) objetivando a declaração de inexistência do débito, por não 

concordar com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Contestando a inicial, a Reclamada aduz as 

preliminares de carência da ação e incompetência do Juizado Especial. No 

mérito, destaca que não praticou qualquer ato ilícito e inexistência de dano 

moral, que realmente houve o efetivo consumo de energia, alega 

legalidade na fatura, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de incompetência do juizado especial não merece prosperar, 

tendo em vista que foram juntado aos autos documentos suficientes para 

a identificação dos pedidos da parte autora, restando claro a 

desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da 

Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Já a 

preliminar de carência de ação em face da falta de interesse de agir se 

confunde com o mérito e com ele será analisada, restando prejudicada a 

preliminar arguida. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Compulsando-se 

os autos, nota-se que a cobrança pelo consumo de energia elétrica 

referente à unidade consumidora nº 6/1374944-5 no valor de R$ 692,62, 

dirigida a parte Reclamante, alegando que a mesma teria utilizado do 

consumo efetivo de energia em sua propriedade, juntando faturas 

anteriores e histórico de contas pagas, como prova da cobrança indevida. 

Primeiramente cumpre analisar a possibilidade da aplicação das normas do 

Código Consumerista ao caso. Em se tratando da prestação de serviço 

público essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela 

doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente 

ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o 

“fornecedor” como aquele que, entre outras atividades elencadas, 

desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão 

“serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração [...]”. Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o 

TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 330 de 684



agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica da Autora não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado efetivamente a energia em excesso, aferida pelo medidor de 

consumo, e por isso vem consumindo mais energia. Verifica-se que a Ré 

não apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte 

autora, bem como, não apresentou provas de um eventual consumo 

indevido ou em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos 

prova substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em 

vista que em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real 

consumo de energia. Assim, ressai que a Ré não ofereceu subsídio algum 

a parte Reclamante para que pudesse aferir ou contestar os valores 

apurados, ferindo o princípio constitucional do contraditório e ampla 

defesa. Por outro lado, a própria reclamada juntou aos autos histórico de 

consumo de energia que não ultrapassa o valor de R$ 130,61 (Id 

12718464), comprovando que, o consumo mais elevado do reclamante no 

ano de 2017 atingiu o valor máximo de 308 Kwh e não aquele cobrado na 

fatura referente ao mês de novembro de 2017 que auferiu o consumo de 

1.175 Kwh, restando comprovado que o valor cobrado na fatura discutido 

nesta oportunidade, é indevido. O Código de Defesa do Consumidor veda 

expressamente este comportamento, qual seja a cobrança de verbas ao 

consumidor quando não for dado a este a prévia oportunidade de 

acompanhar sua formação, conteúdo e forma. As afirmações feitas pela 

Ré em sua defesa em relação ao elevado consumo de energia deve ser 

recebida com reservas, visto que, esta não apresentou documentos 

hábeis a comprovar o real consumo na residência rural da autora. Dessa 

forma, não se revela como prova proveitosa, para indicar que a parte 

Requerente tenha utilizado um consumo a maior, visto que fere os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 

5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por analogia, cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do TJMT, veja-se: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBTIO - NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - Restando evidenciado o defeito no medidor de consumo de 

energia elétrica, não pode ser imputado ao consumidor o cálculo de 

recuperação sem atender aos parâmetros legais de inspeção, com direito 

a ampla defesa e contraditório. 2 - Desconstituição da dívida que se impõe. 

3 - Recurso conhecido e não provido. (RI, 903/2009, DR. YALE SABO 

MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da 

publicação no DJE 04/11/2010) [grifou-se] No mesmo sentido, tem-se a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. FORNECIMENTO. 

INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] 2. É ilegítimo o corte 

administrativo no fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. 3. Recurso 

Especial não provido. (REsp 816.689/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 17.3.2009) [grifou-se] Dessa forma, resta claro que a 

ação da Ré se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma irregular a 

unidade consumidora da parte Promovente, tendo ameaçado de realizar 

corte de energia. Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança 

realizada mostra-se irregular, haja vista que os valores cobrados 

advieram da alegação de que a parte Requerente utilizava do consumo de 

energia cobrados na fatura referente ao mês de novembro de 2017, 

porém, restou comprovado pelas faturas anexa aos autos (Id 11306734), 

que o maior consumo mensal no ano de 2017 atingiu o valor máximo de 

308 Kwh e não o consumo cobrado, assistindo razão o autor, fazendo jus 

a declaração da inexistência do débito discutido. No que tange a 

devolução do valor cobrado, este há de ser improcedente em virtude da 

comprovação do pagamento da fatura em discussão. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido inicial. II - Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 3- Declaro nulo o débito referente à fatura discutidas 

nestes autos da UC 6/1374944-5, no valor R$ 692,62 (seiscentos e 

noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 

06.12.2017; Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000913-96.2018.811.0051 Polo Ativo: ZARA DE SOUZA ALENCAR Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ZARA DE 

SOUZA ALENCAR contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, inépcia da inicial e ausência de consulta extraída junto ao órgão 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

possibilidade de fraude, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito 

e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato 

devidamente assinado e áudio comprovando a contratação do serviço, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor por ser 

documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da 
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reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000915-66.2018.811.0051 Polo Ativo: MICHELI DE ARRUDA FALCÃO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MICHELI DE 

ARRUDA FALCÃO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, inépcia da inicial e ausência de consulta extraída junto ao órgão 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

possibilidade de fraude, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito 

e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a contratação do serviço, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor do Autora por ser documentos/provas 

produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da reclamada, 

restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 
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deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000860-18.2018.811.0051 Polo Ativo: BRIZA HORTENCIA LOUREIRO DE 

LIMA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por BRIZA 

HORTENCIA LOUREIRO DE LIMA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do 

débito. A parte requerida em peça defensiva suscita as preliminares de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia da inicial e ausência 

de consulta extraída junto ao órgão competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando faturas e 

tela sistêmica, defende o exercício regular de direito, a inexistência de 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora possui varias restrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, a 

reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve 

contratação da linha do serviço pós pagos referente a linha nº 

066-99906-0724, com aquisição do plano “CONTROLE”, juntando tela 

sistêmicas e faturas, com débitos em aberto no valor de R$ 207,60 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 
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crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 207,60 (duzentos e sete reais e sessenta 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000904-37.2018.811.0051 Polo Ativo: DAIRIAM SILVA Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por DAIRIAM DA SILVA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por danos morais em 

face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de 

inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita as 

preliminares de eventual pedido de desistência e ausência de consulta 

extraída junto ao órgão competente, no mérito afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, possibilidade de fraude, requerendo a 

improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido 

contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas 

se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com o Autor. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato 

devidamente assinado ou áudio comprovando a contratação do serviço, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor por ser 

documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da 

reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 
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RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no 

SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, 

tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que 

a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000906-07.2018.811.0051 Polo Ativo: RITA KACIA TRINDADE AZALINI 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RITA KACIA 

TRINDADE AZALINI contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita as preliminares de eventual pedido 

de desistência e ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, 

no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação 

juntando contrato assinado e documentos pessoais da Autora, defende o 

exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas 

se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 
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valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte não trouxe 

aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a 

reclamada em sua defesa alega que houve contratação da linha referente 

ao número 066-99697-7148 do serviço pós pagos, juntando contrato 

assinado pela Autora, documentos pessoais e telas sistêmicas, 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém, ausente à liquidez, pois a Ré não 

apresentou valores líquidos para efeito de condenação, motivo pelo qual, 

há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001242-45.2017.811.0051 Polo Ativo: PAULA CAROLINE LOPES NUNES 

ROCHA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

11623846), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 
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acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000762-33.2018.811.0051 Polo Ativo: HAYLOR ANTONIO CARDOSO 

FILHO Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por HAYLON 

ANTONIO CARDOSO FILHO contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, cartão de 

assinatura e extrato, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova e aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo ainda a improcedência 

da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Compulsando 

os autos, extrai-se que a parte Autora requereu a desistência do 

processo entendendo ser o Juizado Especial incompetente para o 

julgamento da lide em face da necessidade de pericia grafotécnica (Id 

14694664), porém, necessário se faz analise minuciosa do mérito para 

verificar existência ou não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo 

qual há de ser indeferido o pedido formulado, conforme autoriza o 

Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor 

referente abertura Conta Corrente 6248-0, Agencia 5424 de titularidade do 

reclamante, catão de assinatura e extrato de movimentação de conta, 

demonstrando aquisição de produtos e serviços bancários, tais como, 

cheque especial, cartão de crédito e limite de crédito pessoal, 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 

entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 338 de 684



inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 20018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000764-03.2018.811.0051 Polo Ativo: HAYLOR ANTONIO CARDOSO 

FILHO Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

HAYLOR ANTONIO CARDOSO FILHO contra BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva suscita preliminares de ausência de 

interesse de agir, incompetência do Juizado Especial Cível e ausência de 

pretensão resistida, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para analise do mérito, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. As preliminares 

suscitadas em face da ausência de interesse de agir e pretensão resistida 

pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora requereu a desistência do processo entendendo ser o Juizado 

Especial incompetente para o julgamento da lide em face da necessidade 

de pericia grafotécnica (Id 14694550), porém, necessário se faz analise 

minuciosa do mérito para verificar existência ou não de litigância de má-fé 

nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido formulado, 

conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da 

Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor 

referente aquisição de produtos e serviços bancários, tal como, cartão de 

crédito, comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos 

autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como 

a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
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JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de agosto de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000895-75.2018.811.0051 Polo Ativo: BRUNO PEREIRA BORGES Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por BRUNO PEREIRA 

BORGES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo aplicação da sumula 385 STJ, a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar suscitada pela Requerida se confunde 

com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos 

autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

Do autor estar discutindo as restrições em outros processos, motivo pelo 

qual, afasto aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de 

prova do débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 
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prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 5- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000231-44.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDILENE PEREIRA DE SOUZA 

Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VADILENE 

PEREIRA DE SOUZA contra NATURA COSMÉTICOS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de cessão de crédito, no mérito, alega que 

agiu em seu exercício regular de direito, regular contratação juntando tela 

sistêmica e notas fiscais, alega inexistência dos danos morais, entende 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela Ré 

se confunde com o mérito e com ele será analisado, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 
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possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação ao exercício regular de direito, bem como regular 

contratação, juntando tela sistêmica e notas fiscais referente aquisição de 

produtos, comprovando a relação jurídica entre as partes e a origem do 

débito. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado a 

reclamante, inclusive o endereço da nota fiscal é o mesmo endereço que 

consta na procuração e exordial, comprovando claramente a existência do 

débito e a relação jurídica entre as partes. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que a ficha cadastral em 

caráter contratual junto ao Réu é falso, pois não juntou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a Reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito já que declara em as inicial que desconhece referido débito, motivo 

pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos são legítimos 

e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000230-59.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDILENE PEREIRA DE SOUZA 

Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VADILENE 

PEREIRA DE SOUZA contra NATURA COSMÉTICOS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de cessão de crédito, no mérito, alega que 

agiu em seu exercício regular de direito, regular contratação juntando tela 

sistêmica e notas fiscais, alega inexistência dos danos morais, entende 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela Ré 

se confunde com o mérito e com ele será analisado, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 
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defesa em relação ao exercício regular de direito, bem como regular 

contratação, juntando tela sistêmica e notas fiscais referente aquisição de 

produtos, comprovando a relação jurídica entre as partes e a origem do 

débito. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado a 

reclamante, inclusive o endereço da nota fiscal é o mesmo endereço que 

consta na procuração e exordial, comprovando claramente a existência do 

débito e a relação jurídica entre as partes. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que a ficha cadastral em 

caráter contratual junto ao Réu é falso, pois não juntou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a Reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito já que declara em as inicial que desconhece referido débito, motivo 

pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos são legítimos 

e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000864-55.2018.811.0051 Polo Ativo: NEUZA GARCIA LEANDRO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NEUZA GARCIA 

LEANDRO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia 

da inicial, ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no 

mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato 

devidamente assinado ou áudio comprovando a contratação do serviço, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor por ser 

documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da 

reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 
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ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000922-58.2018.811.0051 Polo Ativo: JOELI RODRIGUES DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOELI 

RODRIGUES DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no 

mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 
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direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a contratação do serviço, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor do Autor por ser documentos/provas 

produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da reclamada, 

restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 
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Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000862-85.2018.811.0051 Polo Ativo: JOÃO BATISTA LUCAS DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOÃO BATISTA 

LUCAS DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, inépcia da inicial e ausência de consulta extraída junto ao órgão 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a contratação do serviço, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor do Autor por ser documentos/provas 

produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da reclamada, 

restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 
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necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000908-74.2018.811.0051 Polo Ativo: TARITA SUELI DA SILVA GALANO 

CONCEIÇÃO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TARITA SUELI 

DA SILVA GALANO CONCEIÇÃO contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova e inépcia da inicial, no mérito afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito 

e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a contratação do serviço, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor do Autor por ser documentos/provas 

produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da reclamada, 

restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 
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devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000375-18.2018.811.0051 Polo Ativo: VANESSA DE OLIVEIRA COSTA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VANESSA DE 

OLIVEIRA COSTA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial, ausência de consulta extraída dos órgãos 

competente e eventual pedido de desistência, no mérito afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, possibilidade de fraude 

de terceiro, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 
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assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas 

e telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa 

desacompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio 

comprovando a contratação do serviço, não pode ser utilizado como 

prova em desfavor da Autora por ser documentos/provas produzidas de 

forma unilateral gerada pelo sistema da reclamada, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JAINARA DIAS DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000161-27.2018.811.0051 Polo Ativo: JAINARA DIAS DOS SANTOS 

SANTANA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAINARA DIAS 

DOS SANTOS SANTANA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face da cobrança indevida. A parte 

requerida devidamente intimada em audiência preliminar conforme se 

observa do termo de conciliação juntada aos autos (id 13209527), não 

apresentou defesa nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo que a intimação 

efetuada no ato da audiência preliminar para apresentação de defesa é 

devidamente válida. Assim, apesar de devidamente intimado, o Reclamado 

compareceu à audiência de conciliação (id 13209527), não apresentando 

defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. Haja vista que a reclamada compareceu à audiência 

preliminar, porém não apresentou contestação, há de se decretar sua 

revelia, conforme autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a 

revelia da parte Ré conforme determina Enunciado nº 11 do FONAJE, 

necessário se faz analise das provas carreadas aos autos pela parte 

Autora. Extrai-se da documentação acoplada a inicial que a Autora teve 

seu nome e CPF negativado pela Ré junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA. Verifica-se ainda que Autora desconhece a divida 

alegando que trata-se de cobrança indevida, pois sequer manteve relação 

jurídica com a reclamada. Assim, diante da documentação acostada aos 

autos, verifica-se que a Autora assiste razão em seu pleito inicial. Assim, 

diante da documentação acostada aos autos, verifica-se que a Autora 

assiste razão em seu pleito inicial. Nesta senda, entendo que a parte ré 

deve ser responsabilizada pelo ocorrido, presumindo-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte Autora em sua inicial. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC, 

sendo que a esta foi oportunizada o exercício de sua defesa e tentativa 

de conciliação por meio de sua intimação, conforme consta no termo de 

conciliação juntada aos autos (Id 13209527). Dessa forma a parte 

reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado, pois de 

forma indevida, efetuou cobrança de valores indevidos. É imperioso impor 

édito condenatório a parte reclamada, pelos danos morais ocasionados a 

parte reclamante, advindos da cobrança e negativação indevida de seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Portanto, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. II – Dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Determino que a reclamada, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 
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J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000674-92.2018.811.0051 Polo Ativo: KATICILENE PEREIRA DUARTE Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por KATICILENE 

PEREIRA DUARTE contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar suscitada pela Requerida se confunde com o mérito 

e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 
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PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 5- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000691-31.2018.811.0051 Polo Ativo: NAUMIR BARBOSA DE CASTRO 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NAUMIR 

BARBOSA DE CASTRO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de eventual pedido de desistência e 

ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, possibilidade de fraude, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com o Autor. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que 

o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo 

Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa desacompanhada 

de contrato devidamente assinado ou áudio comprovando a contratação 

do serviço, não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor por 

ser documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo 

sistema da reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 
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ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC 

e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000693-98.2018.811.0051 Polo Ativo: CLAUDIA CRISTINA GOMES Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLAUDIA 

CRISTINA GOMES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de eventual pedido de desistência e 

ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, possibilidade de fraude, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com o Autor. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que 

o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo 

Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa desacompanhada 

de contrato devidamente assinado ou áudio comprovando a contratação 

do serviço, não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor por 

ser documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo 

sistema da reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 
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legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC 

e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-84.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELSON IZAIAS DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010397-84.2016.811.0051 Polo Ativo: ELSON IZAIAS DE MATOS Polo 

Passivo: OI S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por ELSON IZAIAS DE MATOS em face de OI S.A 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se dos autos que a parte Ré 

efetuou o pagamento de valores em face do acordo, conforme se verifica 
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nos autos por meio do comprovante (Id 14830258), requerendo a extinção 

do feito. Assim, cumprida a obrigação, tem-se que a extinção do feito é 

medida que se impõe. I - Dispositivo Por tais considerações, considerando 

o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

cumprimento integral da obrigação. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Cumprida a 

determinação, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

WILLIANE FERREIRA SABOIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000445-35.2018.811.0051 Polo Ativo: WILLIANE FERREIRA SABOIA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WILIANE 

FERREIRA SABOIA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita as preliminares de impugnação ao 

valor da causa, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia da 

inicial e ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no 

mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação 

juntando contrato assinado, documentos pessoais, faturas e tela 

sistêmica, defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora possui varias restrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, a 

reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve 

contratação da linha do serviço pós pagos referente a linha nº 

066-99913-2009, com aquisição do plano “CONTROLE”, juntando contratos 

assinados, documentos pessoais, tela sistêmicas e faturas, com débitos 

em aberto no valor de R$ 190,43 comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante sem a devida contraprestação, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica aquela exarada no termo de conciliação 

e procuração anexa a exordial, demonstrando clareza na relação jurídica 

entre as partes envolvida na presente lide. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que o contrato de prestação de 

serviços de telefonia ofertados pela Ré é falso ou que o débito é 

inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da 

relação jurídica. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte autora não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e a inexigibilidade do crédito 

discutido nestes autos. Neste passo, entendo que em virtude da inversão 

do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, 

o consumidor, restou comprovado pela reclamada a existência e 

exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o Autor cumprir 

com suas obrigações assumida em face da celebração do contrato da 

prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 
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pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da 

Autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 190,43 (cento e noventa reais e quarenta e três 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA GALVAO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000207-16.2018.811.0051 Polo Ativo: FERNANDO DA SILVA GALVÃO 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por FERNANDO DA 

SILVA GALVÃO em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição 

juntada aos autos (id 13420092) informando que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. 

Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 13420092) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

21 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOVECINO OZEBRE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000527-03.2017.811.0051 Polo Ativo: JOVENCINO OZEBRE GARCIA Polo 

Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por JOVENCINO OZEBRE GARCIA contra 

CLARO S.A objetivando indenização por danos morais por ter seu nome 

inscrito no cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de 

inexistência do débito. A parte requerida em peça defensiva alega como 

matéria preliminar a inépcia da inicial e a impugnação da justiça gratuita, no 

mérito, afirma a legitimidade da cobrança e regularidade da contratação, 

exercício regular de direito juntando faturas e tela sistêmica com dados 

pessoais da Autora, defende a inexistência de danos morais ante 

ausência de provas, o descabimento de inversão do ônus da prova, 

requerendo a aplicação da Sumula 385 STJ e a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar em face da inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de endereço em nome do autor arguida pela Ré não merece 

ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam documento 

suficientes para análise do mérito, preenchendo os requisitos da inicial 

constantes dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual afasto a preliminar suscitada. Já a preliminar de impugnação à justiça 

gratuita não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 
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responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Todavia, esta não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que alega o 

desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou contrato, fatura e 

documentos pessoais do Autor comprovando a relação jurídica entre as 

partes, bem como débitos em aberto em virtude da aquisição do serviço de 

plano de telefonia celular nº 66-9223-2137 referente ao contrato nº 

871683511, adquirido na data de 16.06.2011, atualmente cancelada por 

falta de pagamento, juntando tela sistêmica com débito em abertos e 

faturas. Outrossim, extrai da defesa da Ré que esta juntou documentos 

suficientes para comprovação da prestação de seus serviços ao 

reclamante, restando demonstrado a relação jurídica entre as partes. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de Telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em 

virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

parte autora cumprir com suas obrigações assumida em face da 

celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, conforme provas dos autos, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN LEE BATISTA DE CASTRO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO MIGLIORINI MARCHETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000692-16.2018.811.0051 Polo Ativo: GEAN LEE BATISTA DE CASTRO 

Polo Passivo: SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GEAN 

LEE BATISTA DE CASTRO contra SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE 

LIVROS LTDA objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de carência da 

ação, no méito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar 

arguida pela ré, esta se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – 

Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 
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omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor e 

resumo da divida adquirida por este, comprovando a relação jurídica entre 

as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é 

semelhante à assinatura da procuração e documentos pessoais anexo a 

inicial, comprovando claramente que a reclamante adquiriu produtos do 

reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 21 de agosto de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA HORA CONCEICAO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000218-45.2018.811.0051 Polo Ativo: FERNANDO DA HORA CONCEIÇÃO 

Polo Passivo: EB COMERCIO DE ELTRODOMÉSTICOS LTDA - 

ELETROKASA Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por FERNANDO DA HORA CONCEIÇÃO contra EB 

COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ELETROKASA objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, 

no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, documentos 

pessoais e duplicata, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo ainda a improcedência da ação, condenação a 

litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para analise do 

mérito, restando claro a desnecessidade de realização de perícia, 

conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 
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valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato e duplicata assinado 

pelo Autor e documentos pessoais referente aquisição de produtos com 

valores em aberto, comprovando a relação jurídica entre as partes. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do 

termo de conciliação e procuração, comprovando claramente que a 

reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 1.709,61 (hum mil setecentos e nove reais e 

sessenta e um centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 21 de agosto de 20018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-47.2018.8.11.0051
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BENEDITA DE SIQUEIRA BORGES (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DANIELA IVO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000386-47.2018.811.0051 Polo Ativo: BENEDITA DE SIQUEIRA BORGES 

Polo Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por BENEDITA DE 

SIQUEIRA BORGES contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais possuiu hidrômetro de número 

37.180-7 junto a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 359 de 684



nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC e 

relação de hidrômetro em nome da Autora como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato referente ao hidrômetro de número 37.180-7, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa desacompanhada de contrato devidamente 

assinado comprovando a contratação do serviço, não pode ser utilizado 

como prova em desfavor da Autora por ser documentos/provas 

produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da reclamada, 

restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de comprovação da divida em face do 

hidrômetro nº 37.180-7, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEM NUBIA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000325-89.2018.811.0051 Polo Ativo: JARLEM NUBIA RODRIGUES DE 

CARVALHO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por JARLEM NUBIA RODRIGUES DE 

CARVALHO contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando parcelamento da divida. A parte requerida em 

peça defensiva, defende a regular cobrança do débito, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge que por dificuldade financeira não conseguiu 

cumprir as obrigações no tocante à prestação de serviço de energia 

elétrica fornecido pela reclamada, aduzindo que possui débitos, que 

somados, chegam ao montante de R$ 1.802,38, requerendo o 

parcelamento da divida conforme suas condições. A reclamada afirma que 

em face da continuidade do serviço prestado a cobrança do débito 

encontra-se regular e que já foi ofertado o parcelamento do débito a 

Autora, requerendo a improcedência da ação. No presente caso, entendo 

que a Reclamada como prestadora de serviço pode se negar/anuir o 

parcelamento de um débito ou a concessão de descontos para o devedor 

que queira pagar sua dívida, porém é uma faculdade do credor fornecer 

tal beneficio, de tal forma que não cabe também ao judiciário interferir na 

relação para facilitar o adimplemento por ser liberalidade do credor. Diante 

disso, não vislumbro que a reclamada agiu de forma incorreta, bem como a 

Autora em buscar o Judiciário para tentar cumprir uma obrigação que na 

presente ocasião, encontra-se em dificuldade de cumpri-la. Todavia, a 

faculdade que cabe a Ré em parcelar suas dividas, também de forma mais 

branda e menos onerosa poderá escolher uma forma de parcelamento a 

Autora que integre as suas reais condições econômicas. Portanto, 

referido pedido inicial há de ser improcedente em virtude da facultatividade 

que possui o credor em fornecer descontos ou parcelamentos aos seus 

devedores. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE e: Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA (ADVOGADO(A))

GERCINO DANTAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000619-44.2018.811.0051 Polo Ativo: GERCINO DANTAS OLIVEIRA Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GERCINO 

DANTAS OLIVEIRA contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva alega que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que seu inquilino saiu do 

imóvel, deixando divida em seu nome, não merece acolhimento, uma vez 

que o Autor reconheceu o débito, conforme consta no termo de 

parcelamento do débito (Id 13381900). Assim, entendo que a parte autora 

não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois 

não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas 

alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro 

do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 
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parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 21 de agosto de 20018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON ESCOCIO DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000961-55.2018.811.0051 Polo Ativo: JOHN LENNON ESCOCIO DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOHN LENNON 

ESCOCIO DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial, ausência de consulta extraída dos órgãos 

competente e eventual pedido de desistência, no mérito afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, possibilidade de fraude 

de terceiro, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa desacompanhada 

de contrato devidamente assinado ou áudio comprovando a contratação 

do serviço, não pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora por 

ser documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo 

sistema da reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 
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o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000861-03.2018.811.0051 Polo Ativo: DOUGLAS VENDRUSCULO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DOUGLAS 

VENDRUSCULO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, 

bem como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em 

peça defensiva suscita as preliminares de ausência de interesse de agir, 

pretensão resistida, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia 

da inicial e ilegitimidade passiva, no mérito, defende o exercício regular de 

direito, a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as 

preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele 

serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. 

Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 
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Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como prova do extravio 

do aparelho, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega a inexistência de dano moral, por ausência de provas. 

Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pelo Autor não 

demonstra que este tenha sofrido dano em sua esfera moral, pois este 

informa em sua inicial que extraviou seu aparelho celular. Assim, a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que houve bloqueio 

de outro celular de forma equivocada pela Ré. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, atendendo a suposta solicitação da parte autora, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar o dano moral que alega ter 

sofrido com o extraviou do seu aparelho celular. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais. III – Dano Material Em 

relação ao dano material, este é totalmente incabível ao caso em tela em 

virtude do próprio autor alegar em sua inicial que o extraviou do aparelho 

ocorreu por sua falta de vigilância, motivo pelo qual, há de ser indeferido. 

IV – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se dos 

autos que inexiste discussão em face de constituição de crédito, motivo 

pelo qual, há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua 

defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 22 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000966-77.2018.811.0051 Polo Ativo: PEDRO FERNANDES DA SILVA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por PEDRO 

FERNANDES DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais por atraso em fila de atendimento. A parte 

requerida em peça defensiva alega a inexistência de danos morais, pois 

não houve comprovação dos danos, descabimento da inversão do ônus 

da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente a espera de 

aproximadamente duas horas e cinquenta e oito minutos (02h58m) na fila 

atendimento da parte reclamada. Ademais o Reclamante não trouxe aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, ou seja, o 

comprovante de senha de espera por si só não comprova o dano alegado 

pela parte autora. Verifica-se que a parte Autora em sua impugnação 

ratificou os pedidos iniciais, porém não juntou nenhum documento que 

demonstrasse a incapacidade do reclamante em se manter em tempo de 

espera na fila do estabelecimento bancário, não ensejando nestes autos, 

o direito aqui pleiteado, bem como ausência de prova de caráter 

excepcional para o deferimento do dano moral que alega o Autor ter 

sofrido em razão da espera na fila bancária para atendimento. Por outro 

lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I 

do CPC, qual seja, o de comprovar o dano sofrido em relação ao tempo de 

espera, restando prejudicado sua pretensão. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 
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pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Ademais 

da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte autora tenha sido afetada em sua esfera 

jurídica de forma significativa, a atentar contra a honra e a dignidade da 

pessoa humana. In casu, tem-se que a situação apresentada se 

caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa 

nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer cidadão. A título 

ilustrativo, cito precedente jurisprudencial da Turma Recursal do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - DANOS MORAIS - AGÊNCIA BANCÁRIA - LEI DA FILA - 

TEMPO DE ESPERA MAIOR QUE O FIXADO EM LEI MUNICIPAL - 

INSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO CONFIGURADA - FATO QUE DESAGUA 

EM IRRITAÇÃO - CANSAÇO - DISSABOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

MORAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE 

ENSEJAM A REPERCUSSÃO DO ABALO MORAL - EXISTÊNCIA DE 

OUTROS MEIOS PARA COMPELIR O BANCO A CUMPRIR O ESTABELECIDO 

NA LEI - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A lei municipal 

que regula o tempo de espera na fila de agências bancárias não ofende o 

princípio da isonomia. A irritação, dissabores, cansaço e irresignação 

sentidos pelo consumidor, decorrentes da demora no atendimento nos 

caixas das agências bancárias, não se confundem com abalo à imagem 

ou dor moral, sobretudo quando ausentes elementos míninos que 

demonstrem a ocorrência do dano. Em caso de descumprimento por parte 

da instituição financeira do tempo de espera no atendimento, prevê a lei 

sanções de cunho administrativo, não indenizatório.(TJMT, Recurso Cível 

Inominado nº 4572/2009, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, 

Relator: Dr. José Zuquim Nogueira, Data do Julgamento: 28/08/2009, 

Publicação 23/09/2009). Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

mas somente sanções administrativas para obrigar a parte reclamada a 

cumprir o tempo estabelecido por pela Lei Municipal. Assim, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. II - Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 22 de agosto de 2017. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50477 Nr: 2013-77.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, PREVICAN - 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do NCPC, apenas procedente quanto ao pedido para o 

pagamento das diferenças devidas, dado que no mês de 2012, não foram 

pagos os valores corretamente, sendo reconhecido o valor devido (R$ 

2.994,78,), mas pago os valores do ano anterior (R$ 2.454,74).Condeno 

ainda o Município ao pagamento de 10% do valor do proveito obtido pela 

autora, a título de honorários de sucumbência, cujo valor será apurado, 

juntamente, com o efetivo valor a pagar, em sede de liquidação de 

sentença.O valor devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 

509 e ss. do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44248 Nr: 594-56.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANTONIO ROOS, ANDRE ROOS, GILBERTO 

ANTONIO ROOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos, etc.

A sentença de fls. 129/130 constou equivocamente o termo " julgo 

procedentes os embargos à execução", quando na verdade, conforme já 

havia sido citado no parágrafo anterior, bem como em toda a 

fundamentação da r.sentença, que a ação é improcendente.

 Deste modo, reconheço o erro material constante na sentença, passo a 

corrigi-lo, para que se altere o dispostivo nos seguintes termos:

 " Isto posto, julgo improcedentes os embargos à execução."

Os demais termos permanecem inalterados.

 Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56117 Nr: 1911-21.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Carmencita Sasso Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do NCPC.Condeno ainda o Município ao pagamento de 10% do valor do 

proveito obtido pela autora, a título de honorários de sucumbência, cujo 

valor será apurado, juntamente, com o efetivo valor a pagar, em sede de 

liquidação de sentença.Deixo de condenar em custas e honorários, pela 

gratuidade.P.R.I.C.Canarana, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54152 Nr: 788-85.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Aparecido Ferreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de embargos de declaração de sentença, interposto por 

MÁRCIO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO, que no seu entender se 

encontra com erro material, uma vez que, no tocante às verbas de 2015, 

teria havido erro material, por não se considerar os valores conforme a 

fls. 22.

 Considerado o caráter infringente, a Requerida requereu o 

desprovimento.
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Decido.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Em verdade, não merece acolhida os presentes embargos, dado que, o 

valor salarial reconhecido à sentença para 2015, foi de R$ 1.438,34, que 

era o piso legal, o contrato firmado às fls. 22, naturalmente seria ilegal por 

afrontar o disposto em lei, dado que a Lei 994/2011, em seu artigo 6º, II, 

c/c 4º, III, assevera que o salário do contratado temporário é o inicial de 

carreira (vide também fls. 103).

Diante do exposto, conheço OS EMBARGOS, mas no mérito os JULGO 

IMPROCEDENTES, para manter a sentença proferida às fls. 134/137, à qual 

passa a se integrar a presente.

PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19034 Nr: 2251-43.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemir Franceschet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 348 e documentos de fls. 

348/351, nos quais há informação de valor a maior depositado na 

subconta dos autos, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Darwin 

de Souza Pontes, impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que 

se manifestem no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68597 Nr: 2721-25.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTIA MARIA G. DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 16.950

 Vistos, etc.

 Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

 Para a oitiva da testemunha WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA, 

designo a data de 29 de agosto de 2018 às 12h50min (horário oficial MT).

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CARLOS NIEDERMAYER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 187426/2018 Autos de Origem: 

1000256-26.2018.8.11.0029 PJE Solicitante/Requerente: Augusto Carlos 

Niedermayer Solicitado/Requerido: Município de Gaúcha do Norte/MT . 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 187426/2018 e 

designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 23 de outubro de 

2018 às 13h00min.(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade 

de Origem para as providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 

11 de agosto de 2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora 

Judiciária do CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000226-88.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI (AUTOR(A))

DIEGO STRAPASSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R J MARIOTTO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000226-88.2018.8.11.0029. AUTOR: 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI RÉU: R J MARIOTTO - 

ME Vistos e etc... 1 – A pretensão visa o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento especial. A petição foi instruída por prova 

escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Ante a 

evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a expedição do 

mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos honorários 

advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, 

anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o cumpra, ficará 

isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no mandado que, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento voluntário da obrigação, 

poderá o réu oferecer embargos monitórios nos moldes do art. 702 do 

CPC. Do contrário, constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em 

título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os 

embargos, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste a respeito. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 

– INTIME-SE. CUMPRA-SE Canarana, 14 de agosto de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64833 Nr: 18-24.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA, LEANDRO 

AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA - OAB:20201/O, Rodrigo Luiz Ferreira - OAB:20.452/0, Taís 

Boeira do Nascimento Silva - OAB:21485/O MT

 8. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos 

constantes no presente incidente processual revelam a necessidade da 

munutenção cautelar do autuado, visto que estão presentes as hipóteses 

autorizadoras da preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as 

medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e 

insuficientes ao presente caso.9. Dessarte, ante a gravidade do delito 

narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, 

INDEFIRO o pleito de liberdade provisória formulado pelo d. causídico, pelo 

que mantenho a custódia preventiva do réu Leandro Augusto Marinheiro 

dos Santos, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão 

prolata às fls. 95/98, que decretou a segregação cautelar.10. Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público.11. Cumprido tudo, remetam-se os autos ao 

arquivo, com o cumprimento de todas as formalidades legais.12. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51657 Nr: 2615-68.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Siqueira de Sousa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que apresente os caculos atualizados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59676 Nr: 818-86.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME, ANTÔNIO LOURENÇO 

RODDRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE, 

para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 2360-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Cappellaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Cappellaro - 

OAB:20.864/MT

 Vistos,

1. Defiro pedido de fls. 148, pelo qie determino que intime-se o Executado 

para que no prazo de 03 (três) dias, pague a integralidade da dívida, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez) por cento sobre o 

valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação e prisão civil pelo prazo de até a 03 (três) meses.

2. Esgotado o prazo supra, aguarde-se manifestação do credor para que 

se manifeste para os fins da parte final do art. 475-J, do Código de 

Processo Civil.

 3. Sem prejuízo, determino que seja retificado no Sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos para constar como tipo de ação “Execução de 

Sentença”.

4. Esgotado o prazo para pagamento, sem qualquer manifestação do 

Executado, devolvam os autos conclusos.

5. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-81.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI (ADVOGADO(A))

RENATA RODRIGUES TIARINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURISSEIA CORDEIRO CUNHA (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000080-81.2017.8.11.0029 Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme se depreende 

dos autos, fora intimada a parte exequente para manifestar-se, para que 

requeira nos autos o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, e expirado o prazo para o exequente 

manifestar-se, a extinção dos autos é medida que se impõe. Isto posto, 

com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte autora requeira, a expedição 

de certidão para fins de inscrição do nome da parte devedora nos 

cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o enunciado 76 do 

FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 19 de julho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATEL COMERCIO TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000072-70.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Realizada 

Audiência de Instrução e Julgamento e tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, sendo 

disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, dando à lide 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos. Verifica-se que o cumprimento do 

acordo objeto desses autos, foi devidamente cumprido naquela 

solenidade, sendo está razão pela qual não há alternativa a este Juízo 

senão a de julgar extinto por sentença o processo. Isso posto, uma vez 

satisfeita a obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo 

Código de Processo Civil. De acordo com o Enunciado 12, dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito. Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou 

transação dispensa a intimação das partes e de seus patronos, 

procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. (APROVADO NO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ). Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 19 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 66/2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que 

deverão auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, 

DEVENDO PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no 

mês de SETEMBRO/2018, na forma abaixo discriminada:

 Dia 3/9/2018 – segunda-feira- João Paulo Lacerda Paes de Barros

 Dia 4/9/2018 – terça-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

 Dia 5/9/2018– quarta-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 6/9/2018– quinta-feira- Elaine Caso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 367 de 684



 Dia 10/9/2018– segunda-feira– Girlei Inês Trentin

Dia 11/9/2018 – terça-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 12/9/2018– quarta-feira– Elson Henrique de Almeida

Dia 13/9/2018– quinta-feira– Josué Pereira dos Santos

 Dia 14/9/2018 – sexta-feira – João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 17/9/2018 – segunda-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

 Dia 18/9/2018 – terça-feira - Silvio Francisco Pillon

Dia 19/9/2018 – quarta- feira – Elaine Caso

 Dia 20/9/2018 – quinta-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 21/9/2018 – sexta-feira - Elson Henrique de Almeida

Dia 24/9/2018 – segunda-feira- João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 25/9/2018 – terça-feira- Adalberto Alves de Lima Filho

 Dia 26/9/2018 – quarta-feira- Silvio Francisco Pillon

Dia 27/9/2018 – quinta-feira- Elaine Caso

 Dia 28/8/2018 – sexta-feira- Edivaldo Pedro dos Santos

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de agosto de 2018

 Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000772-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

WILLIAN ATAIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Autos n° 

1000772-61.2018.811.0024 Vistos, etc. Da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito não há elementos que demonstrem 

a alegada hipossuficiência. Assim sendo, deve ser oportunizada à parte 

requerente a possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. 

Ademais, deverá o advogado da parte autora, esclarecer acerca de quem 

realmente figura no polo ativo da demanda, uma vez que na inicial como 

sendo Noelma Ferreira da Silva, ao passo em que fora cadastrado no 

sistema PJe Willian Ataídes da Silva. Assim, deverá, em sendo o caso, 

promover as retificações necessárias para sanar tal irregularidade 

cadastral. CONCLUSÃO. Desta forma, intime-se a parte autora, por 

intermédio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, esclarecendo a contradição apresentada, 

bem como, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, 

comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000692-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

JOANYR JOSE AGOSTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000692-97.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SIGA BEM LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA REQUERIDO: MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACAO LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se a parte exequente, por 

meio do advogado constituído, para que, na forma do art. 388, parágrafo 

único da CNGC Judicial, promova o recolhimento dos valores referentes às 

custas processuais, cujo comprovante não foi apresentado nos autos. 

Nada providenciando, devolva-se presente a missiva, nos termos do art. 

390 da CNGC Judicial. Providenciado o recolhimento, cumpra-se o ato 

deprecado, independentemente de outra providência. Cumprida, 

proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com as 

homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. Caso a diligência 

resulte infrutífera, por razões diversas, independentemente de novo 

despacho, providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou 

competente, observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações 

e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000692-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

JOANYR JOSE AGOSTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

J. C. S. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000603-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação e 

intimação para audiência, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de agosto de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 3288-47.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJLdS, PHdMS, JCdMS, ACdMS, FPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intiamr a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40862 Nr: 2638-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Beto de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do mandado e certidão juntados às fls.31, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 3047-44.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Maeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida e juntada às fls.26, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33545 Nr: 2855-19.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Procopio Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para trazer aos autos cálculo 

atualizado/unificado da dívida, requerendo medidas efetivas ao regular 

andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40880 Nr: 3013-69.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Dias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida e juntada às fls.28, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41014 Nr: 2686-27.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Roberto Sauvesuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida e juntada às fls.26, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40268 Nr: 3063-95.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Campos Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida e juntada às fls.31, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85809 Nr: 3709-32.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzino Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para dia 04 de setembro de 2018, às 

13h30min (Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37674 Nr: 60-35.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Vaz de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 
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intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do Ofício juntado as fls.151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40829 Nr: 3524-67.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noise Curvo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 28.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18970 Nr: 1646-49.2007.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cardoso de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio José Gago de Oliveira, Helena 

Gonçalves de Oliveira Gago, Joice Jordana Gago de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Silva Papacosta - 

OAB:19774- GO, Paulo Regis Távora Diniz - OAB:14705/GO

 Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, o que faço 

para julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), 

ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Na hipótese de repropositura da ação, deve o autor atentar-se 

em protocolizar a demanda no município de Iporá/GO, local competente 

para apreciação do feito, conforme art. 53, II, ‘a’ e IV, ‘a’, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, independentemente de novo despacho.Transitada 

em julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10940 Nr: 1544-32.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente fls. 176, no sentido de 

localizar bens nas ultimas 3 (três) declarações de imposto de renda do 

executado, via INFOJUD.

 E acostado à declaração de imposto de renda o processo tramitará em 

segredo de justiça.

Caso reste negativa a busca de bens, deverá o executado indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório dos autos, 

nos termos do artigo 40 da n° Lei 6.830/80.

E que as intimações sejam publicadas em nome dos seus advogados 

conforme fls. 177/verso.

Com a juntada das informações aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21419 Nr: 2041-07.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N E Matoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:MT/PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, infere-se que a parte exequente buscou, por 

diversas maneiras, sem êxito, buscar bens do executado visando a 

satisfação da obrigação.

II. Assim, constatado o esgotamento dos meios extrajudiciais para busca 

de bens do executado, com fulcro no art. 476 da CNGC, DEFIRO o pedido 

de requisição de informações fiscais dos executados (DOI), a qual será 

operacionalizada pelo sistema INFOJUD, conforme comprovante de 

requisição anexo.

III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000196-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI (REQUERENTE)

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a), via DJE, que foi designada audiência de 

tentativa de conciliação para o próximo dia 08 de Outubro de 2018, às 

16hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 22 de agosto de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000566-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. Q. R. (ADVOGADO(A))

A. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000566-47.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. A parte autora não demonstrou nos autos que não dispõe de 

condições para indicar corretamente a qualificação dos genitores da 

menor, não sendo crível que não tenha condições de fazê-lo, mormente 

quando indica número de documento do pai e a mãe é sua filha. Veja, 

ainda que se desconheça o paradeiro de uma das partes, “in casu”, é 

evidente que a sua qualificação não se trata de diligência impossível, 

porquanto a requerente informou ser mãe da requerida que, por sua vez, 

é genitora da menor cuja guarda é objeto da presente lide. Conclusão. 

Diante do exposto, como última chance para regularização do feito, a parte 

autora deverá emendar a inicial para, além de incluir os pais da menor no 

polo passivo, por óbvio, qualificá-los ou, pelo menos, declinar os motivos 

que, em distante hipótese, a impeçam de atender ao que preconiza o art. 

319, II, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser 

certificado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74640 Nr: 2232-08.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Azevedo de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao extrato de contribuições do 

autor da demanda, juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81852 Nr: 1842-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar se deseja produzir outras provas, além 

das carreadas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45006 Nr: 829-09.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benergina Neves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se execução de sentença promovida por BENERGINA NEVES DA 

GUIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, em relação ao saldo do benefício e honorários 

sucumbenciais (fl.122 e 131), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

(fls. 105/107), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81548 Nr: 1706-07.2016.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a correspondência devolvida 

negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 1261-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Centoriano Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nogueira da Silva Neto, SABARÁ 

NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em 

vista a devolução negativa da correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81477 Nr: 1673-17.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Varela, Roger Arruda de Almeida, 

MARCOS CARDOSO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL VALDEZ , NATHANAEL RODRIGUES 

CORREA DA COSTA, Leonice Moreira da Silva, Elinei Moreira da Silva, 

TIAGO SANTANA DA SILVA , Fabiana Cristina da Silva Rosa, Jose 

Mendes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:16735, Moacir Almeida Freitas - OAB:727

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias, comprovar o cumprimento da determinação da 

decisão do dia 14/7/2016, Item "A" no sentido de providenciar a ampla 

publicidade da existência desta ação e dos respectivos prazos 

processuais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71716 Nr: 975-45.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisú Koberstain, Agua Prata Construção Civil e 

Comercio LTDA-ME, Ivan Pimentel Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA-ME, CNPJ: 02791517000171. atualmente em local incerto 

e não sabido

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade 

Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, em face dos 

requeridos nos autos devidamente qualificados, pela prática de ato de 

improbidade constante nos artigos 10, inciso VIII e 11 “caput” da Lei n. 

8.429/92.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. I. DEFIRO o parecer do Ministério 

Público. Proceda-se a notificação dos requeridos não encontrados por 

edital.II. Decorrido o prazo para manifestação, com fulcro no art. 72, II, 

parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de defesa em favor da parte executada.III. Apresentada a 
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manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte autora para 

manifestar no prazo de 15 dias.IV. Decorridos os prazos, tragam os autos 

conclusos.V. Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Finalidade: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO da pessoa acima qualificada, do 

inteiro teor da petição incial e do despacho transcito ou cuja cópia segue 

anexa.

Chapada dos Guimarães, 03 de março de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80075 Nr: 1209-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwars de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5022, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerido, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos quanto ao parecer do MP, que 

requer o julgamento sem resolução do mérito em razão de litispendência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30077 Nr: 276-64.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generino Ronsoni, Antonio Carlos da Quana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Martins, Maria da Graça Papinelli Martins, 

Joaquim Martins Neto, Marize Pichione Martins, Segundo Serviço Notarial e 

Registral de Várzea Grande-MT, Terceiro Tabelionato de Notas, Reg. De 

Tít. E Doc. Da Com. De Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da costa Neto - 

OAB:3710, Tatiane Pereira Barros Perrot - OAB:10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3.948-MT, Fernando Roberto Felfili - OAB:3923, Gilmar Jesus 

Custódio - OAB:3.727-MT, Liana Gorete Roque Sagin - 

OAB:10486/MT

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fl. 448, tão somente 

em relação ao valor de R$ 32.671,10 (trinta e dois mil, seiscentos e 

setenta e um reais e dez centavos).II. Intime-se a parte executada, por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do 

CPC), para pagar a dívida, no valor de R$ 32.671,10 (trinta e dois mil, 

seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.III.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 945-39.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Siqueira Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao ofício juntado aos autos Ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90550 Nr: 1387-05.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a juntada do oficio ref. 37.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000998-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO AZEVEDO GORDO (ADVOGADO(A))

LAURA FUGIMURA DE SOUZA (REQUERENTE)

JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS MS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANZ GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAUDENIR VIANA CAMPOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000998-14.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LAURA 

FUGIMURA DE SOUZA, JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE TRÊS LAGOAS MS REQUERIDO: SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Ante o teor da certidão de 

Num. 14874566 - Pág. 1, verifica-se que a testemunha da parte ré não foi 

encontrada no endereço informado. Entanto, a zelosa Secretaria Judicial 

intimou a parte autora para se manifestar a respeito, tendo certificado o 

transcurso do prazo sem manifestação no Num. 13985605 - Pág. 1. 

Assim, CANCELO a audiência anteriormente designada e concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para que a parte ré se manifeste sobre o atual 

paradeiro da testemunha Laudenir Viana Campos. Sobrevindo o novel 

endereço, venham-me os autos conclusos para redesignação de 

audiência. De outro lado, decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MINGARELLI (REQUERENTE)

WILLIAN ANDRADE MINGARELLI (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANDRADE MINGARELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000662-10.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

SIDNEY MINGARELLI, WILLIAN ANDRADE MINGARELLI REQUERIDO: 

WILLIAN ANDRADE MINGARELLI Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 
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1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Igualmente, verifica-se que a 

petição inicial não atendeu ao disposto art. 292 do Novo Código de 

Processo Civil, eis que não atribuiu valor à causa. Assim, intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, informando o valor da causa nos termos do 

art. 292, “caput” e incisos, do NCPC. Ressalta-se que o não atendimento 

das providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000534-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

ALAIDES PLACIDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000534-24.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ALAIDES PLACIDO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ALAIDES PLACIDO ajuizou “Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural 

por idade. Ao ID 6864083, foi recebida a inicial, na mesma oportunidade foi 

indeferido o pleito de antecipação de tutela e designando audiência de 

instrução. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 9317778, 

alegando, em síntese, que a autora não preenche os requisitos 

necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação. Impugnação à contestação ao ID 9827312. Entre 

um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 

9845425, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2015, 

não havendo que se falar em quinquênio. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao julgamento do mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, 

nascida em 02/02/1960, atingiu a idade mínima necessária para se 

aposentar no ano de 2015, cabendo-lhe ainda demonstrar por início de 

prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo exercício de 

atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente ainda 

demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de segurada 

especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que completou a 

idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o pedido de 

benefício houver sido formulado após a cessação da atividade rural (AC 

nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha 

(conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, 

da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

5884925 – Declaração do Incra em que a autora consta como parceleira 

de um imóvel rural. b) ID 5884980 – Certidão de assentamento em nome da 

autora, que consta como atividades rurais. c) ID 5885013 – Nota fiscais de 

produtor rural, e outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 
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rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que a autora nunca 

morou na cidade. Que conhece a autora faz uns 10 anos. Que passava 

pela propriedade da autora e sempre a via trabalhando. Que agora a 

autora está com problema de saúde, então não consegue trabalhar como 

antigamente. Que a autora continua morando no mesmo local. Que a 

autora planta mandioca, cria galinha e porco. Que a autora fazia plantação 

e criava pequenos animais (galinha e porco). Que a autora não tem 

veículos. Que a autora trabalhava sozinha e não tinha maquinários. Que a 

autora não mexia nem com gado, nem com leite”. (SIC) Carmélia Batista 

dos Santos Silva. “Que quando morou no sítio, via a autora trabalhando na 

lida do campo, com agricultura familiar. Que a autora não tinha 

empregados, nem maquinários. Que o trabalho era feito manual com auxílio 

dos irmãos. Que a autora não tinha outra renda. Que a única renda era do 

sítio. Que a autora está morando no sítio, mas está fazendo tratamento na 

cidade, e às vezes fica na cidade. Que faz uns 3 anos que a autora fica 

na cidade. Que mesmo ficando na cidade, a renda da autora é proveniente 

do sítio. Que no sítio a autora possui galinha e porco. Que a renda da 

autora provem desses animais. Que a autora ainda vai ao sítio. Que já viu 

a autora trabalhando no sítio plantando e colhendo cereais. Que faz uns 

20 anos que conhece a autora”. (SIC) Vicente Pereira dos Santos. Nesse 

contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 

8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de 

pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta 

esse grupo de apresentarem perante a previdência contribuições, 

bastando para tanto a comprovação do equivalente em exercício da 

atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 

8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos membros 

deva ser indispensável para subsistência, com mútua dependência e 

colaboração, não podendo haver auxílio permanente de empregados na 

exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no 

cultivo da terra. As testemunhas, ouvidas em juízo, informaram que a 

autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, plantando 

mandioca, cereais, e criando animais pequenos, sendo que estas 

atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade à Sra. Alaides Placido, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(01/04/2015), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Alaides Placido. 

FILIAÇÃO Dejanira Pereira Placido. REGISTRO GERAL (RG) 0348866-7 

SSP/MT. CPF/MF 326.024.051-91. DATA DE NASCIMENTO 02/02/1960 

BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 01/04/2015 Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 
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dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEIDE MATIAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO (ADVOGADO(A))

Atacadão (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar, no prazo de 10 (de) dias, 

pelo que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95776 Nr: 3138-43.2015.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA STROPA - OAB:8048, 

NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado, da parte autora, sobre o desarquivamento dos 

autos, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86239 Nr: 3650-94.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENILDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO - 

OAB:MT-4676

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52257 Nr: 2965-29.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIRDO RASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

- BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Cordeiro Mitidieri - 

OAB:140109/SP

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48970 Nr: 2754-27.2008.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104764 Nr: 1190-95.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111078 Nr: 1123-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS, ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106639 Nr: 2331-52.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADOS, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a afirmação 

da vítima de que ainda necessita de medidas protetivas, entendo ser caso 

de manutenção das medidas até a resolução da lide. Saem os presentes 

intimados.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109533 Nr: 81-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Nilverson Fernandes Gasparetto, conforme 

requerido pelas partes. 2) Não havendo demais provas a serem 

produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução; 3) Considerando 

que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos 

conclusos para prolação de sentença.”
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47385 Nr: 1183-21.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

injustificada do acusado, embora devidamente intimado à fl. 151, acolho o 

parecer ministerial, DECRETANDO SUA REVELIA nos termos do artigo 367 

do CPP. 2) HOMOLOGO a desistência das testemunhas Adelaide Alves 

Máximo, Ademir Alves Timoteo e Guilherme Saboia Araújo, conforme 

requerido pelas as partes. 3) Não havendo demais provas a serem 

produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução; 4) DEFIRO o pedido 

das partes para apresentação de memoriais na forma escrita”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106127 Nr: 1989-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas DECLARO encerrada a fase de 

instrução; 2) Considerando que as partes já apresentaram memoriais 

finais, MANTENHO os autos conclusos para prolação de sentença.”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 1619-77.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESSANDRA APARECIDA 

FERRO - OAB:4883/RO, Henrique Scarcelli Severino - OAB:2714/RO

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDINO DA SILVA, Cpf: 

49296663920, Filiação: Maria Iagucheski da Silva e Fermino Silva, data de 

nascimento: 21/03/1963, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que em 10 dias constitua novo 

advogado ou diga se pretende ser assistido pela Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1619-77.2008.811.0009 - Código nº. 

47824DespachoVistos, etc.1.Ante o teor da certidão de fl. 315, renove-se 

o ato e INTIME-SE novamente a defesa do réu para fins do artigo 422, 

CPP.2.Para o caso de a defesa quedar-se inerte, novamente, 

considerando o endereço do réu nos autos (fls. 265 e 274–v), INTIME-O, 

pessoalmente, para que em 10 dias constitua novo advogado ou diga se 

pretende ser assistido pela Defensoria Pública.3.Sem prejuízo, 

DEPREQUE-SE novamente o cumprimento do mandado de prisão em 

desfavor do réu observando-se o endereço de fls. 265 e 274-v, na 

medida em que na expedição anterior constou a cidade de São Felix 

D’Oeste – RO, quando o correto é São Felipe D’Oeste – RO pertencente a 

Comarca de Pimenta Bueno – RO, conforme se verifica nas referidas 

folhas.Intime-se. Cumpra-se. COM URGÊNCIA por tratar-se de processo 

afeto a meta 2 do CNJ.Às providências.Colíder/MT, 12 de abril de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 17 de agosto de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2869-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BOSSA, PABLO JOEL FERREIRA 

BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono o feito com a finalidade 

de abrir vista a defesa dos réus, para que no prazo legal se manifeste 

acerca da certidão de fl. 374 ante a não localização da testemunha Rosa 

Maria Ferreira.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BIZIO GRETTER (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001439-92.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LAURA BIZIO 

GRETTER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 30 de outubro de 2018 às 14h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

ANDRE GILBERTO VINHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000956-62.2018.8.11.0009; REQUERENTE: ANDRE GILBERTO 

VINHA REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado da parte 

autora constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 30 de Outubro de 2018 às 15h40, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96370 Nr: 3500-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE SUELLEN PEREIRA LOPES, ROGERIO 

HENRIQUE JUNIOR GOUVEIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

 Trata-se de inquérito policial/termo circunstanciado instaurado em face de 

ALINE SUELLEN PEREIRA LOPES E ROGERIO HENRIQUE JUNIOR GOUVEIA 

DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) 

art(s). 147 e 163, parágrafo único, I, na forma do art. 69, caput, todos do 

CP.

O Ministério Público ofertou proposta de transação, que foi aceita pelo(a) 

increpado(a).

 Após o cumprimento da transação penal, o Ministério Público 

manifestou-se pela extinção da punibilidade do(a) autor(a) do fato.

II - FUNDAMENTAÇÃO

 Verifica-se que a transação penal ofertada pelo Ministério Público 

atendeu aos requisitos exigidos no artigo 76, § 2º e § 3°, da Lei 9.099/95.

 O(a) autor(a) do fato cumpriu integralmente as condições estabelecidas, 

consoante documentos colacionados às fls. 129/129vº.

 III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, homologada a transação penal ofertada pelo Ministério 

Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALINE SUELLEN PEREIRA 

LOPES E ROGÉRIO HENRIQUE JUNIOR GOUVEIA DOS SANTOS, com 

fundamento no art. 61, "caput", do CPP.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade.

Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) acusado(a)

(s) para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de que tal 

quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo 

Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC.

 A presente decisão não importará em reincidência, devendo ser 

registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 

05 (cinco) anos (art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95).

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000943-97.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DAS 

CHAGAS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-53.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI FERNANDES BORGES (EXEQUENTE)

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010067-53.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: DELCI FERNANDES BORGES 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito em 

questão, razão pela qual a parte exequente não se opôs à extinção do 

feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000478-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: DEVANIR MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual a 

parte exequente não se opôs à extinção do feito. Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010110-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MERYLIN ARAGAO MARQUES SERRILHO (EXEQUENTE)

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010110-87.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: MERYLIN ARAGAO MARQUES 

SERRILHO EXECUTADO: OI S/A Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão 

pela qual a parte exequente pugnou pela extinção do feito. Ante o 

exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000653-48.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RUBENS ALBINO DO PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade, a presumir sua desistência. 

Não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da audiência, 

denota-se que referido pleito ocorreu em 12/06/2018 às 12h03 (Num. 

13610590 - Pág. 1), ou seja, horas antes da audiência que ocorreu em 

12/06/2018 às 14h40 (Num. 13900454 - Pág. 1), o que não se justifica pois 

ela tinha ciência da audiência com meses de antecedência (evento nº 

15401939). Assim, considerando que a desistência do feito, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ROSENI DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000113-68.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ROSENI DE OLIVEIRA PORTO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

4448106, dentro do prazo legal, Id. 4575105, e por sua vez o Requerente 

impugnou – Id. 4490499, no prazo – Id. 4575126. Preliminar - Da 

Decadência A prejudicial é totalmente descabida, porque não se trata da 

modalidade alegada - vício aparente, motivo pelo qual deixo de acolhê-la. 

MÉRITO Trata-se de Ação Anulatória de Débito c.c. pedido liminar de 

suspensão dos descontos, proposta por Roseni de Oliveira Porto dos 

Santos em desfavor do Banco BMG, ambos já qualificados nos presentes 

autos. Alega que é servidora pública Estadual, e que em 2014, solicitou 

empréstimo junto à instituição bancária Requerida no valor de R$ 1.300,00, 

a ser pago em 18 parcelas mensais de R$ 74,00, a descontar em sua 

folha de pagamento. Alega mais, que aludido empréstimo foi liquidado. 

Todavia, os descontos não cessaram. Então, procurou o PROCON desta 

Comarca na tentativa de solucionar o problema. Naquele órgão, a 

Requerida advogou em sua defesa que os descontos referem-se a 

transações efetuadas com um suposto cartão de crédito fornecido a 

autora, e que ainda teria ela efetuado um saque no valor de R$ 1.414,00, 

em 23/12/2014. Liminar foi indeferida, Id. 3718279. Realizada a Audiência 

de Conciliação em 13.12.2016 – Id. 4468091, a mesma restou infrutífera. A 

parte Requerida, apresentou contestação – Id. 4448106, e em sua defesa 

juntou documentos, arguindo que a Requerente realizou saque mediante 

cartão de crédito no valor de R$ 1.414,00, dos quais estão sendo 

descontados em folha de pagamento. Por sua vez, a Requerente 

impugnou – Id. 4490499, os documentos juntados pela Requerida, e que 

nunca recebeu cartão de crédito, e argumentou que realizou empréstimo 

com a Requerida no valor de R$ 1.300,00 divididos em 18 parcelas de R$ 

74,00, dos quais alega que já os quitou, impugnou ainda, pela fato da parte 

não trazer nenhum contrato assinado e mais que os documentos juntados 

foram produzidos de forma unilateral. Vieram os autos conclusos, evento 

14722460. Pois bem, de início, resta incontroverso que o empréstimo foi 

realizado pela parte autora com a Requerida. Todavia, a modalidade do 

empréstimo foi devidamente comprovada pela Requerida, Id. 4448157; 

4448166, sendo demonstrado através do TED – ficha de compensação nº. 

246576362 no valor de R$ 1.414,00, bem como, através de faturas do 

cartão de Crédito e Débito BMG Card nº. 5313.0414.4140.0012 – Id. 

4448144, onde comprova o valor do saque autorizado no valor de R$ 

1.414,00 em 23.12.2014, e o valor do pagamento em folha de R$ 74,43 

inicial. Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Requerida com 

relação ao valor, uma vez que foi a própria parte Requerente quem deu 

causa ao débito existente. No mais, dos holerites juntados pela parte 

Requerente, observo que o valor descontado em folha de pagamento são 

os mesmos das faturas anexadas ao Id. 4448136 e 4448144. Logo, por se 

tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo em 

folha, ficando a cargo da Requerente realizar o pagamento do restante da 

fatura. A falta de pagamento do valor integral da fatura acarreta a 

incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão 

contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo não acolhimento da 
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preliminar, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos 

do art. 487, inciso I do Novo CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MENDES SARMENTO (REQUERENTE)

SARMENTO E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000011-75.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SARMENTO E CIA LTDA - EPP, 

RENATO MENDES SARMENTO REQUERIDO: SILVANA APARECIDA 

RODRIGUES Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO De início, 

destaca-se que a parte reclamada é revel, pois, devidamente citada e 

intimada (Num. 13678635 - Pág. 1), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e contestar a inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na 

forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, 

inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por SARMENTO & CIA LTDA-EPP em desfavor de SILVANA 

APARECIDA RODRIGUES, todos devidamente qualificados. A parte autora 

argumenta que a parte ré adquiriu produtos diversos que perfazem o valor 

de R$ 1.761,94 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e 

quatro centavos), encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. 

A inicial veio acompanhada dos comprovantes, notas fiscais e recibos do 

negócio jurídico estabelecido, notadamente o termo de parcelamento de 

dívida de Num. 11000082 - Pág. 1, o que comprova o pleito da parte 

autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 1.761,94 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) em favor da parte reclamante com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, 

ambos a partir do vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. 

a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 08/2018 – CA - Torna pública a relação das inscrições 

deferidas para o Processo Seletivo para preenchimento de cadastro 

reserva para estágio remunerado de estudantes de nível médio para a 

Comarca de Comodoro/MT, conforme disposto nos Editais n.º 

014/2012/GSCP e n.º 05/2018-CA.

* O Edital n° 08/2018 – CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. O. R. (ADVOGADO(A))

J. A. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000571-03.2018.8.11.0046 Trata-se de ação de anulação 

de partilha c/c ação de sonegação de bens de divórcio consensual c/c 

pedido de tutela de urgência em que nos pedidos, no item “f” a autora 

requer a distribuição por dependência, à ação de código 32222. Decido. 

Analisando as alegações da parte autora se percebe que o processo de 

código 32222 tramita por meio do sistema Apolo, sendo que desta forma a 

autora deveria ter distribuído a presente inicial por meio do PEA conforme 

determina o artigo 13 da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP 03/2018 abaixo transcrita: 

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: Assim sendo, determino o arquivamento do feito com a 

devida intimação da parte autora para que, caso queira, cumpra o disposto 

no parágrafo 2º do referido artigo. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física. P. I. Comodoro/MT, 28 

de julho de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MUHL (EXECUTADO)

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (AUTOR(A))

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (RÉU)

ERAI MAGGI SCHEFFER (RÉU)

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

13 da portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da 

contestação apresentada e intimo a parte autora para que apresente 

impugnação no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 697-46.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA CRUZ PELLENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

relação a petição da parte requerida de fls. 215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31464 Nr: 2561-61.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIDES ALTENHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:11228, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a petição do INSS de fls. 159 vº.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61532 Nr: 3360-02.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA APARECIDA DE ASSIS BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 01 (um) ano.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38199 Nr: 2897-94.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 75-69.2010.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAERCIO RIBEIRO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar no feito requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 302-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA, CAETANO 

ROTTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL A. ORLANDINI - 

OAB:61132/PR, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713PR

 Intimar a parte ré para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36024 Nr: 719-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON GOMES DE MELO, ADILSON MENDES 

SOARES, JOACIR MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - 

OAB:RO/243, CRISTOVAM COELHO CANEIRO - OAB:RO/115, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Intimar a parte ré para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38965 Nr: 3663-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS PAULO HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Intimar a parte ré para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 2636-85.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MENEGUELI PEREIRA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMARGO - 

OAB:OAB/SP 74.317

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122110 Nr: 2984-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de providências solicitado pela autoridade policial 

visando aplicar medidas protetivas em favor da ofendida, que teria sido 

vítima de violência doméstica, deferidas às folhas 12 dos autos.

Foi requerido pelo indiciado a suspensão do comparecimento ao Programa 
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Maria da Penha, em razão de ter sido empregado em outra cidade.

Ouvido, o MPE proferiu parecer pelo deferimento do pedido.

Decido.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, tornando 

DEFINITIVA a medida protetiva deferida nos autos. LIBERO o indiciado do 

dever de comparecer ao Programa Maria da Penha, em razão de residir e 

lavorar em outra Comarca. Saliento que esta decisão possui natureza 

REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, 

valem as medidas deferidas.

Com a vida dos autos principais, determino os traslado das principais 

peças.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35325 Nr: 23-39.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias. Intimo ainda para que se manifeste acerca de eventual 

ratificação das provas já produzidas nos autos, com base no princípio da 

economia processual conforme despacho de fls. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121645 Nr: 2771-97.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designada audiência, a parte autora requereu a alteração da data, tendo 

em vista exame médico marcado.

Juntou o agendamento do exame (fls. 81).

Defiro o pedido retro e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de outubro de 2018 às 13:30h.

Intimem-se o requerido por meio de carga e saliente-se o prazo de 15 dias 

para apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113822 Nr: 6910-29.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRE VIEIRA - 

OAB:OAB/MS 6486, SILVIA CRISTINA VIEIRA - OAB:OAB/MS 12024

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.706 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA requerida em caráter 

incidental para fixar alimentos provisórios correspondentes a 40% do 

salário-mínimo a serem pagos por Carlos Henrique Fernandes à Danielle 

Santiago Simioni a partir da contestação.O valor deverá ser depositado na 

agência 1887, conta corrente 18499-3 do Banco Bradesco, de titularidade 

da requerente (fls. 184).Intimem-se as partes sobre o conteúdo desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38478 Nr: 3177-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, GUSTAVO AMATO PISSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ANTÔNIO BIANCHI, SOELI CIMI 

BIANCHI, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar sobre os pagamentos feitos pela parte 

executada conforme fls. 108/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39291 Nr: 306-28.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CASSIMIRO ORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADO FORT PRODUTOS AGROPECUARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:5006

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

Decorrido o prazo de suspensão as partes desde já devem ser manifestar 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo de 15 dias a contar do término do período de 

suspensão, caso as partes não se manifestem, desde já fica determinado 

o arquivamento do feito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23661 Nr: 1111-54.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Justiça Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar no feito requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103314 Nr: 2363-43.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 381 de 684



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 25 da portaria 03/2017, CERTIFICO que o réu foi citado, manifestou 

que possuía advogado, porém decorrido o prazo legal a resposta à 

acusação não foi juntada nos autos, de forma que o réu foi INTIMADO 

PESSOALMENTE a constituir advogado no feito, porém se quedou inerte, 

desta forma impulsiono os autos à Defensoria Pública Estadual para atuar 

na defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 3665-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116377 Nr: 476-87.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122310 Nr: 3072-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADILSON DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia da Costa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelo requerente.

Sem honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106161 Nr: 3630-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

PAULO TEODORO DA SILVA afora Ação de Guarda c/c pedido de liminar 

do menor Guilherme Teodoro de Albuquerque Silva em face de BETANIA 

MEDEIROS DE ALBUQUERQUE KATHARENHUKA, todos já devidamente 

qualificados nos autos.

É o breve relato.

Decido.

Da preliminar de coisa julgada.

Tendo em vista que a sentença que julga o mérito da guarda faz coisa 

julgada formal, o que impede a sua rediscussão no mesmo processo das 

matérias já decididas, não há óbice da análise do pleito de modificação de 

guarda em outra demanda, ante a alteração fática da situação.

Desta feita, rejeito tal preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo outras preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em 

consonância com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intime-se a requerida pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98842 Nr: 396-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, ROGERIO 

GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:MT/8.843

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor do Município de Campos de Júlio e de 

Rogério Gonçalves de Jesus – ME.

A preliminar de ilegitimidade passiva, levantada na contestação de fls. 

495/501, confunde-se com o mérito da causa, a ser analisada quando da 

prolação da sentença.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo outras preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em 
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consonância com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 

14h50min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas (fls. 615 e 617).

Expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, visando o 

depoimento pessoal do requerido ROGÉRIO GONALVES DE JESUS.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102407 Nr: 2017-92.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Cleiton dos Santos Ramos, a qual foi devidamente recebida.

Citados, o réu apresentou resposta escrita à acusação, nos termos do art. 

396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

De proêmio, quanto a preliminar de atipicidade da conduta arguida pela 

defesa, verifico que esta se confunde com o mérito da causa, de modo 

que serão aferidas em momento oportuno, no decorrer da instrução 

processual ou por ocasião da prolação da sentença.

Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória.

Considerando que as testemunhas, bem como o réu, residem na cidade de 

Rondolândia/MT, deixo de designar audiência de instrução e julgamento.

Nessa senda, considerando que a distância dessa cidade até a de 

Rondolândia/MT, e bem como considerando o acordo realizado entre os 

magistrados desta jurisdição e de Cacoal/RO, DETERMINO a expedição de 

carta precatória a Comarca de Cacoal/RO para que seja realizada 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109526 Nr: 5118-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192.664/SP

 VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

há possibilidade de acordo.

Havendo possibilidade, autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação.

Caso não haja, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 99-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 VISTOS, ETC.

 Indefiro pedido retro, tendo em vista que o requerido já tenha sido citado 

por edital e restando infrutífera a última tentativa de intimação do 

requerido, caso o causídico deseja que o requerido tome ciência da 

presente ação, devera utilizar das diversas ferramentas a sua disposição 

para tanto, não utilizando da esfera judicial.

Vislumbro que o Douto Advogado Lucas Alberto Tostes Correia nomeado 

como curador especial da requerente, o mesmo deverá ser intimado para 

que impulsione o feito.

 Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89633 Nr: 2092-68.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por João Alves da 

Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos devidamente 

qualificados.

 Exarada sentença de parcial procedência dos pedidos constantes na 

exordial, irresignado, apresentou o Instituto Nacional do Seguro Social 

recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS serem remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto, 

caso já não tenha feito.

Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 384-80.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENIO DOMENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAKA AGROPECUARIA LTDA, ESPOLIO DE 

TSUGUIO TANAKA, ESPOLIO DE KIMIE TANAKA, CARMEM TSUYAKO 

TANAKA, OSMAR BRUNO RIBEIRO, RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, 

ELPIDIO RIBEIRO FILHO, TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO, RENATA 

CREMA DE VELLOSO VIANNA, KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA, 

LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI SANTOS, CELSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE FALCO - OAB:74309, 

JOSE CARLOS DE MELLO DIAS - OAB:SP/19.191, LELIA CRISTINA 

RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - OAB:110855, ODAIR BERNARDI - 

OAB:64.240/SP

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a perícia foi requerida pela parte autora, bem como 

levando em consideração a complexidade da perícia a ser realizada, 

homologo o valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) para 

realização da perícia apresentado à ref. 18.

Nos termos da segunda parte do art. 95 do CPC consigno que o valor dos 

honorários periciais deverá ser pagos pela parte requerente, uma vez que 

foi quem requereu a realização referida prova.

Assim sendo, determino a intimação do perito para designação da data da 

pericia.

Ademais, intime-se o requerente para que efetue o depósito em juízo do 

valor correspondente, no prazo de 10 (dez) dias, conforme regra do art. 

95, §1º, CPC, sob pena de preclusão da produção de referida prova.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113706 Nr: 6855-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CEZAR QUEIROS DE EMILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CELIDONIO WOLP - 

OAB:161737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 VISTOS.

 Intime-se o requerente para que, querendo impugne a contestação 

apresentada no prazo de 10 (dez) dias.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 4004-71.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS.

De proêmio, chamo o feito à ordem, ante o fato de foi lançado no feito 

decisão estranha em ref.96, pelo que determino seu cancelamento 

retirando-a dos autos.

 Tendo em vista que na data de 20 de agosto de 2018, esse magistrado 

realizou audiência instrutória no processo criminal de Cód.77017, também 

desta Vara e, que, foi determinado o traslado dos depoimentos daquele 

feito pra esse ante a busca da verdade real, determino que a serventia 

proceda com o traslado dos depoimentos pra esse feito.

Após, vistas às partes para ratificarem suas derradeiras alegações.

Empós, conclusos para sentença.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 99-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de initmar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o impulsionamento do 

feito, de modo a contribuir com a marcha processual.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 2252-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA YUKIE YOSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 VISTOS, ETC.

De proêmio, defiro a juntada de documentação conforme requerido pela 

autora.

Ainda, tenho por bem realizar a audiência de justificação não acatando 

pedido de redesignação de ref. 65, ante o evidente caráter protelatório do 

pedido, consoante documentação encartada nesta oportunidade pela 

autora, onde se extrai que o requerido não compareceu a nenhuma das 

audiências que embasaram o pedido de redesignação nesta Comarca, 

pelo que, ante a litigância de má fé do requerido, aplico multa no valor de 

1% da causa, nos termos do artigo 81, do CPC.

No que tange ao pleito liminar requestado, ante as declarações das 

testemunhas ouvidas nesta oportunidade, buscando a real situação dos 

fatos, determino que o Senhor Oficial de Justiça proceda com a 

constatação e área em litigio, devendo elaborar certidão.

Oficie-se ao Ministério Público para que apure eventuais crimes ambientais 

praticados no imóvel.

Após, conclusos para deliberação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38862 Nr: 3560-43.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, MARIANA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 De proêmio, não obstante o caráter personalíssimo do direito ao benefício 

previdenciário pleiteado na exordial, eventual procedência da demanda 

poderá gerar efeitos pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, razão 

porque é imprescindível a habilitação dos herdeiros nos autos. Desta feita, 

DEFIRO o requerimento de habilitação de herdeiros. Dito isso, tendo em 

vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade de justiça em 

grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO de analisar 

pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente. Certifique-se 

a tempestividade do recurso e razões de apelação apresentado nos 

autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle da admissibilidade 

da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad quem, DEVENDO OS 

AUTOS ser remetidos após a apresentação de contrarrazões ao recurso 

de apelação ou o decurso do prazo para tanto. Em seguida, intime-se o 

apelado mediante publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, C.N.G.C/MT para 

oferecer contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC. 

Empós, certifique-se a tempestividade ou o decurso do prazo para 

apresentação. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se 

o apelante para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, 

CPC. Se apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.Desapensem-se os autos e retifique o sistema Apolo. Cumpridas as 

formalidades acima e comprovado a implantação do benefício concedido 

nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

d a  P r i m e i r a  R e g i ã o  c o m  a s  n o s s a s 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 07 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 4004-71.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ficam as partes intimadas a ratificarem as alegações finais, sob pena de 

ser certificada a desídia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115852 Nr: 267-21.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

requerente para, querendo, apresentar resposta à peça contestatória de 

ref. 17, dentro do prazo legal.

Esp. Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124466 Nr: 3924-68.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO ROBERTO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILSEG - SEGURADORA DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do requerente para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 2408-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 SENTENÇA.

VISTOS ETC.,

Trata-se de ação de execução fiscal em que a parte exequente informa a 

desistência da ação, requestando sua extinção.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Eventuais custas finais pelo autor. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38862 Nr: 3560-43.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, MARIANA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.
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Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 38862 Nr: 3560-43.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, MARIANA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Intime-se o INSS para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre o pedido 

de habilitação da herdeira da parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105396 Nr: 3262-41.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Sebastião Fernandes da Silva interpõe Embargos de Declaração contra a 

sentença prolatada nos autos que julgou improcedente os pedidos 

contidos na exordial.

Segundo o embargante a decisum embargado encontra-se em contradição 

ao requisito dependência econômica do autor ser presumida ou não em 

relação à esposa falecia.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 Da contradição.

 Atento aos autos verifico que a manifestação da parte embargante 

merece guarida, vez que no decisum embargado restou contraditória na 

manifestação acerca da dependência econômica do autor, sendo o 

correto é o seguinte:

 Quanto ao pleito da dependência econômica entendo que a existência de 

casamento ou de união estável promove o indeferimento do beneficio, 

desvirtuando completamente a finalidade da pensão por morte, que é 

promover a subsistência dos dependentes da falecida.

Deferir o pleito iria afligir o objetivo do beneficio, pois o autor já se 

encontra convivendo com outra pessoa.

 Pelo exposto, CONHEÇO E JULGO PROCEDENTES os presentes embargos 

de declaração, para SANAR a contradição, nos moldes acima 

supracitados existentes na fundamentação a respeito da dependência 

econômica do autor.

No mais, permanece inalterado a decisum Vergastado.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 2899-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o regular andamento do 

feito, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, conforme R. Decisão, ref.: 26, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113706 Nr: 6855-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CEZAR QUEIROS DE EMILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CELIDONIO WOLP - 

OAB:161737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que, querendo, impugne a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo de 10 (dez) dias, conforme R. 

Decisão, ref.: 42.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-04.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010177-04.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS 

Vistos, etc. Sentença. Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso 

o relatório. Dispõe do artigo 485 do Código de Processo Civil: O Juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(destaquei). A parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam (ref. 10661283), tendo pleiteado apenas pedido de suspensão. 

Isto posto e, ante a inércia e abandono da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 55 da 
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Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas e formalidades de estilo. P. I. C. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-67.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES DE ALMEIDA CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000278-67.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: JONES DE ALMEIDA CARDOSO VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-05.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

RANULFO DE AQUINO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000211-05.2017.8.11.0046. REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: B. DA SILVA AZEVEDO - 

CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

formulado pela parte requerente de suspensão dos presentes autos. 

Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à tentativa de 

localização do novo endereço da parte requerida. Cientifique-se a parte 

autora de que a ausência de manifestação no prazo antes deferido 

ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. Intime-se. 

Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 013/18/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de 

Direito Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no 

Edital n.º 008/2018, de 28.6.18, torna pública A DATA PARA APLICAÇÃO 

DAS PROVAS para o Processo Seletivo de Credenciamento e Formação 

de Cadastro de Reserva de Conciliador desta Comarca, sendo o dia 02 de 

setembro do corrente ano, às 08hs00, a realizar-se na Escola Estadual 

Antônio Ferreira Sobrinho, situada na Av. Piracicaba, próximo ao antigo 

Fórum.

 A prova terá duração de 04 (quatro) horas e os candidatos deverão 

chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência ao local da realização das 

provas, munidos do comprovante de inscrição e documento de 

identificação. Cumpra-se.

 Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro.

 Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

JUIZ DE DIREITO COORDENADOR DO CEJUSC

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FRANZOTTI ROZZA (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66672 Nr: 1708-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Batista Ferreira, Mária de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO, ANA PEREIRA DOS 

SANTOS, VALDETE VIEIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA, GILBERTO 

LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião 

extraordinária: lapso temporal, inexistência de oposição e animus 

domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 15h30min.Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem à audiência, sob pena de confissão.O comparecimento das 

testemunhas a audiência deverá ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.Ciência ao MPE e à DPE.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara-MT, 09 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98444 Nr: 5374-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS, MDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S.I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.....De início, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de 

Ref. 44, tendo em vista que a inicial sequer foi recebida, razão pela qual 

não há que se falar em especificação de provas neste momento.Pois 

bem.Imperioso se faz afastar as alegações do requerido de que os 

elementos informativos do “inquérito policial” não poderiam ser 

compartilhados como prova emprestada, vez que não passaram pelo crivo 

do contraditório judicial.É que na realidade o inquérito policial instaurado 

para apurar eventual crime de porte, posse ou ocultação da arma de fogo 

foi utilizado para instruir o SIMP nº. 001505-037/2017, dando suporte ao 

Ministério Público para o ingresso da presente ação.Não há se falar em 

prova emprestada, vez que a instrução processual sequer se iniciou, 

sendo óbvio que as partes terão a oportunidade de se manifestar acerca 

das provas que, friso, ainda serão produzidas.Assim, rejeito a 

preliminar.Passo então a análise acerca do recebimento ou não da 

inicial...FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 17 § 

9°, da Lei n° 8.429/93, recebo a petição inicial nos termos em que foi 
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proposta. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, contestar o 

pedido advertindo-a que não sendo contestada presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial.Decorrido(s) o(s) prazo(s) 

encimado(s), vista à parte autora para manifestar/replicar no prazo legal e, 

decorrido o prazo, certifique e à conclusão mediante correta 

triagem.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as devidas cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 978-42.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Compulsando os autos, verifico que fora deferida a busca de 

bens via Bacenjud, conforme extrato juntado à ref. 148, restando esta 

infrutífera.Intimado a indicar bens à penhora, vem o exequente requerer 

diligência pelo juízo, sem que ao menos tenha comprovado que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor.Ora, não se pode 

impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente 

quando a parte exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para 

tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse 

sentido, se extraem os seguintes precedentes:“AGRAVO. EXECUÇÃO. 

Manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento 

interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Renajud 

em razão de que não houve esgotamento dos meios possíveis de 

localização de bens em nome dos executados. AGRAVO DESPROVIDO.” 

(Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 

28/07/2011).“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. 

EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO 

SISTEMA RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS DA PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 

70041896481, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

20/07/2011).Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud, 

bacenjud e Infojud (IR).Portanto, determino a intimação da exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, bem como indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN, sob pena suspensão do processo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78396 Nr: 1605-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Amorim - 

OAB:130.307 - SP, Rafael Eustaquio D'Angelo de Carvalho - 

OAB:235.122 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492

 Vistos etc.

Diante do petitório do executado (ref. 47), intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 1588-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLIANE PRISCILA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ILMA FONTANELI, JOÃO BATISTA DE 

SOUZA , ESPÓLIO DE GILCIMAR RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc....Assim, ante a ausência de prova em relação a legitimidade 

para requerer o inventário, excluo a Sra. DARLIANE PRISCILA SILVA DE 

SOUZA do presente feito, e consequentemente do cargo de inventariante, 

e nomeio em substituição MARIA ILMA FONTANELI, independentemente da 

subscrição de termo e de prestação de compromisso legal, ficando, 

todavia, cientificado de que deverá bem e fielmente desempenhar as 

atribuições que lhe foram confiadas (CPC, art. 660).Intime-se a 

inventariante nomeada, devendo comprovar nos autos o recolhimento dos 

tributos, no prazo de 15 dias, requerendo ainda o que entender 

pertinente.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.Jaciara - MT, 20 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79082 Nr: 1834-69.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO TICIANEL, MARLENE SMERDEK 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando o feito, verifico que não consta nos autos informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida para a cidade de 

Nossa Senhora do Livramento – MT, termo da Comarca de Várzea 

Grande/MT à ref. 47.

 Desta forma, OFICIE-SE o juízo deprecado para que informe sobre o 

cumprimento da carta precatória.

Quando ao pedido do exequente, indefiro, por ora, a diligência via 

sistêmica, tendo em vista que o juízo deprecado não informou acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida a fim de citar o executado.

Restando a diligência infrutífera, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 5335-94.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:22754/O, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL, ajuizada 

por ILMA MARIA DE SOUZA em face do INSTITUTO Com efeito, DECLARO 
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O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais 

do benefício previdenciário em tela, quais sejam: a) qualidade de segurado 

especial do instituidor da pensão por morte; b) qualidade de dependente 

da autora em face do segurado.Analisando detidamente os autos, verifico 

a necessidade de realização de audiência, para comprovação da 

qualidade de segurado rural do de cujus.Desta forma, DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

16h30min.Determino o comparecimento pessoal da parte autora para 

prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 

1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 21 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 731-56.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LOURENÇO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341 SP

 Vistos etc.....Desse modo, atenta as circunstâncias do feito, indefiro a 

inversão do ônus da prova, conforme requerido pelo autor na peça 

inaugural, eis que ausentes os requisitos necessários.De outra banda, em 

relação à alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura 

da ação, entendo não lhe assistir razão.Alega o requerido que inexiste 

prova segura de que o autor realmente tenha efetuado o pagamento do 

débito, já que este não juntou o comprovante de quitação.Entretanto, 

conforme se observa dos fatos descritos na inicial, o autor afirma que o 

comprovante de pagamento do débito “desapareceu”. Assim, ante a 

afirmação de que o comprovante não mais existe, é óbvia a 

impossibilidade de juntar tais documentos.Entretanto, nada impede que o 

autor comprove por outros meios de provas o pagamento da dívida 

discutida nos autos. Não havendo outras preliminares, e sendo as partes 

legítimas e estando regularmente representadas, não havendo nulidades a 

serem declaradas ou questões processuais a serem apreciadas nesta 

oportunidade, pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos: a) se houve o pagamento do débito; b)o dano 

efetivamente existente e a sua causa; c) culpa pela realização do evento; 

d) responsabilidade pelo ressarcimento.Desta forma, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento.Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 21 de 

agosto de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 852-65.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY DOS REIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a informação de 

senhora Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9181 Nr: 1341-20.2001.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58248 Nr: 2261-37.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORDEIRO SOBRINHO, MARIA LEIDE DA SILVA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 1462-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72630 Nr: 12735-33.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 389 de 684



56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 512-48.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 4922-81.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS, VALTENIO LEMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93492 Nr: 3053-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA MARTINS DA SILVA 

- OAB:18.088, CASSIA MARIA PEREIRA - OAB:116221, ENZO RICCI 

FILHO - OAB:5232-MT, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO, ajuizado por PORTO SEGURO 

NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face da 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Na Ref. 04 foi determinada a emenda da inicial para que o embargante 

corrigisse o valor da causa e recolhesse o valor das custas.

Posteriormente o embargante requereu o recolhimento das custas ao final 

do processo (Ref. 17), cujo pleito foi indeferido na Ref. 20, deferindo-se, 

entretanto, o parcelamento das custas, ocasião em que foi determinada a 

intimação do embargante para que efetuasse o pagamento das parcelas, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Entretanto, publicado o despacho em 12/04/2018, até o presente momento 

a peticionante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(Ref.24).

Consigno ainda que até o presente momento não houve a correção do 

valor da causa.

De efeito, segundo a norma de regência, o processo que não for 

devidamente preparado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua 

distribuição, será cancelado (art. 290, do CPC), de modo que se impõe o 

cancelamento da distribuição do presente feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA AJG. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO. A ausência 

de recolhimento de preparo acarreta o cancelamento da distribuição e não 

a extinção do feito. In casu, a jurisdição não foi prestada e o processo não 

produziu qualquer efeito jurídico, motivo pelo qual é afastada a 

determinação de pagamento das custas processuais. Inteligência do art. 

257 do CPC. APELO PROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70055923221, 

Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

31/10/2013). Negritei.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. AJG INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE 

PREPARO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257, DO 

CPC. Indeferida a AJG e ausente pagamento das custas processuais, não 

é caso de extinção do processo por desistência, mas cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257, do CPC. Afastada a determinação de 

pagamento das custas processuais. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70062883251, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: 

Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/05/2015). Negritei.

Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do 

art. 290, do CPC, isentando a autora do pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62348 Nr: 256-08.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM 

LTDA, ITAU SEGURSO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775, Rafael B. Fontelles - OAB:41.762 - DF

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17219 Nr: 1781-74.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, DANILO BOZA, EURICO MANOEL 

FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, Géssyka de Souza Rondon - OAB:11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9467 Nr: 46-11.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Pereira 

Veríssimo - OAB:6612-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de dívida expedida nos 

autos para as providências necessárias, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86 Nr: 10-23.1989.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ISMÉRIA DE OLIVEIRA, REGINAMAR ISMÉRIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA ESTEVO GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001307-32.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES Vistos etc. Considerando que houve êxito na citação da 

parte demandada, conforme Certidão anexada à ID 14875675, indefiro o 

pedido de pesquisa de endereço via sistema BACENJUD, formulado pela 

parte autora à ID 14853536. Assim, cumpra-se a decisão de ID 14577444, 

aguardando-se a realização de audiência de tentativa de conciliação 

agendada pelo CEJUSC para o dia 17/10/2018, às 15h00min. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001812-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001812-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ANDRE BARROS DA SILVA Vistos, etc. A parte requerente 

ajuíza a presente Ação de Busca e Apreensão em face da parte 

requerida, almejando a concessão de liminar de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto da Cédula de Crédito Bancário. Aduziu 

que celebrou com a parte requerida contrato de Cédula de Crédito 

Bancário garantido por Alienação Fiduciária, onde a demandada se 

obrigou a pagar o valor exposto no instrumento por meio de prestações 

mensais, porém deixou de adimplir sua obrigação, mesmo sendo notificada 

extrajudicialmente, incorrendo em mora, nos termos da legislação 

específica ao caso (Decreto-Lei nº 911/69). Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 

13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo VW/Golf Flash 1.6Mi TFlex 4P 

(AG) Completo, ano/modelo: 2006/2007, placa: KAP-5954, gasolina/álcool, 

chassi: 9BWAA01J074002591, cor: prata, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a 

liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que 

pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 
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policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001861-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001861-64.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

JOSÉ CAROS PEREIRA DOS SANTOS, partes devidamente qualificadas 

nos autos. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Inicialmente 

foi determinado à parte autora que juntasse o comprovante de 

recolhimento de custas (ID 14751717). Em seguida, comparece a 

demandante à ID 14866714 manifestando pela desistência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Diante 

do pedido de desistência formulado pela parte, e diante da ausência de 

citação da parte requerida, a extinção do processo é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Custas 

remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários 

advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na lide. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000667-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000667-29.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: VALDIR CABRAL DE 

OLIVEIRA Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de 

VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA, qualificados nos autos em referência, 

relatando que as partes firmaram o Contrato de Abertura de Crédito nº 

004.008.779, com cláusula de alienação fiduciária do veículo descrito na 

inicial, porém, o requerido inadimpliu sua obrigação, sendo constituída sua 

mora, oportunidade que o banco autor pleiteia pela concessão de liminar 

de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além da condenação do 

réu nas verbas sucumbenciais. A liminar foi deferida (ID 12896805), sendo 

o bem apreendido, depositado em mãos de pessoa indicada pelo 

requerente, e citado o requerido (ID 13017579). Em seguida, em sessão de 

tentativa conciliatória, foi certificada a ausência da parte ré (ID 14251503), 

esta que também deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se no 

feito. Vieram os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, é de se salientar que a parte requerida abriu mão da 

faculdade de produzir provas, eis que não contestou, ainda que tenha 

sido devidamente citado (ID 13017579). Desta forma, decreto a revelia do 

requerido VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA e, nos termos do art. 355, II do 

Código de Processo, passo a julgar antecipadamente a lide. A presente 

demanda é regulamentada pelo Decreto – Lei 911/69, que em seu artigo 3º 

determina: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Após a 

concessão da liminar (ID 12896805) e expedido o mandado para a busca e 

apreensão da coisa, o mesmo foi encontrado e entregue, conforme 

certidão de ID 13017579. Pois bem. Com a nova redação do artigo 3º, § 1º, 

do Decreto – Lei 911/69, verifica-se a consolidação da propriedade e a 

posse, após 05 (cinco) dias de executada a liminar que determinou a 

busca e apreensão. “Art. 3º” [...] “§ 1o. Cinco dias após executada a 

liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” Deste modo, diante da 

falta de manifestação do devedor ou de purgação da mora, e a prova 

documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez pr cento) sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as respectivas baixas e 

formalidades de praxe. Às Providências. Jaciara/MT, 22 de agosto de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

RENI GARCIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001882-40.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

RENI GARCIA DO NASCIMENTO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Reni Garcia do 

Nascimento, em face do Município de Jaciara-MT, ambos qualificados nos 

autos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 
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da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada 

a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara–MT, 22 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001888-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001888-47.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por William Pereira 

dos Santos, em face do Município de Jaciara-MT, ambos qualificados nos 

autos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada 

a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara–MT, 22 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001902-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

SIMONE DELFINO FICHIO (AUTOR(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001902-31.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SIMONE DELFINO FICHIO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Simone Delfino Fichio, em 

face do Município de Jaciara-MT, ambos qualificados nos autos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

a parte requerida para comparecer à audiência conciliatória, a ser 

realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não tenha interesse na 

tentativa de autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da 

referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 

334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara–MT, 22 de agosto de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 1673-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 142453 designada Sessão de 
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Conciliação para o dia 08/11/2018 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 2133-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE MIKNOV DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Inventariente via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se nos presentes autos carca do Laudo de Avaliação 

acostado às fls. 71/72, bem como, requerer o que de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97178 Nr: 4744-35.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 24 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para 

querendo, apresentar impugnação e, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do laudo pericial (ref. 17) e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 1461-72.2015.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALILHA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BORGES NAVES - 

OAB:28817, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerido e 

administrador, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca 

da deteminação de ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67258 Nr: 1939-80.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIMAR SOUZA NASCIMENTO, ELIAS 

DOURADO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação (ref. 36) foi interposto no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao embargante, 

para querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81620 Nr: 2981-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAST REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VASSOURAS EIRELI - EPP, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES, DEBORAH MARQUES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade (ref. 31) e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86303 Nr: 5309-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keliane Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Jaciara - Ademir Gaspar 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada, para determinar ao impetrado que providencie a 

nomeação e posse da impetrante KELIANE RODRIGUES DE SOUZA no 

cargo de oficial administrativo junto ao Município de Jaciara-MT.Ratifico a 

liminar de ref. 14Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à 

Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do artigo 13, da Lei n. 

12.016/2009.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando nossas 

homenagens.Sem custas e honorários, nos termos das Súmulas 512/STF 

e 105/STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 06 

de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81620 Nr: 2981-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAST REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VASSOURAS EIRELI - EPP, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES, DEBORAH MARQUES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663/MT

 VISTOS, ETC.

Recebo a emenda da inicial de ref. 7.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 5, atentando-se para a petição 

de ref. 7.

Às providências.

Jaciara-MT, 26 de outubro de 2016.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70763 Nr: 12131-72.2015.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDDER KENEDY CAMPOS CRUZ, WESLEY VINICIUS 

CAMPOS CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IDELSON NASCIMENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 17 de agosto de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93247 Nr: 2936-92.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Equiberg Saravi Anderson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , Defiro o pedido de prova pericial.Ante da necessidade de perícia médica, 

nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).Designo o dia 

24 de Outubro de 2018 às 13h15min para realização da perícia. Intime-se a 

parte autora para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Faculto 

às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do 

artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.Os quesitos das 

partes já foram apresentados.Com a perícia nos autos abra-se vista as 

partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo certifique-se e venham os autos conclusos.Intime-se. 

Certifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara–MT, 20 de 

Agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63835 Nr: 7095-7.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A, SAMÁ FERRAZ PEREIRA - OAB:18621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Processo nº 7095-7.2014.811.0003

Código nº 63835

VISTOS ETC,

Retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida , sob pena do 

acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do NCPC e, em 

caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado 

expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a 

quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 12583-82.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO SOUSA 

MUNIZ - OAB:

 Certifico e dou fé que, a parte devedora não manifestou-se nos autos. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 4755-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez), manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça 

(ref. 32) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109799 Nr: 1085-81.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, ANTONIO RUBENS FRANCISCO - DEPÓSITO DO RUBINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, ambas as Partes Requeridas , juntaram aos 

autos as devidas Contestações, conforme se observa à Ref. 41, bem 

como à Ref. 42. CERTIFICO MAIS que nesta data faço a Intimação para o 

Advogado da Parte Requerente, a fim de que o mesmo apresente 

Impugnação às referidas Contestações. É o que me cumpre certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001931-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001931-81.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO em face de MUNICÍPIO 

DE JACIARA/MT. Verifico que a parte autora não recolheu as custas 

processuais, bem como não requereu a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. Pelo exposto, intime-se a parte autora para que 

EMENDE A INICIAL, bem como comprovE o recolhimento das custas de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil. Não havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. 

Após, conclusos para ulterior deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 22 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n 14881288 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14754100 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001838-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE OLIVEIRA ARAÚJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001838-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME REQUERIDO: CRISTIANE OLIVEIRA ARAÚJO Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se ao juízo 

deprecante, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001505-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001505-69.2018.8.11.0010. AUTOR(A): DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE JACIARA, MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos, etc. CITE-SE e INTIME-SE a parte reclamada que, 

caso não cumpra obrigação, terá o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos, independente de garantia, e de que não cumprida a obrigação 

ou não oferecidos embargos constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC). Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001827-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001827-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE JACIARA, MUNICÍPIO 

DE JACIARA - MT Vistos. Nos termos do art. 910, do CPC, determino a 

citação da Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

opor embargos. Atente-se para o disposto no art. 1º, parágrafo único, da 

Lei Municipal 1.734/201: Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a fazer o pagamento de débitos ou obrigações do Município de 

Jaciara, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, 

consideradas de pequeno valor, nos termos do Art. 100, parágrafos 3º e 

4º da Constituição Federal, conforme ofício requisitório expedido pelo juízo 

competente - Requisição de Pequeno Valor/RPV. Parágrafo único. Para 

fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações 

até o valor de 10 (dez) salários mínimos Int. Cite-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001828-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

municipio de jaciara (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001828-74.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE JACIARA, MUNICÍPIO 

DE JACIARA - MT Vistos. Nos termos do art. 910, do CPC, determino a 

citação da Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

opor embargos. Atente-se para o disposto no art. 1º, parágrafo único, da 

Lei Municipal 1.734/201: Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a fazer o pagamento de débitos ou obrigações do Município de 

Jaciara, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, 

consideradas de pequeno valor, nos termos do Art. 100, parágrafos 3º e 

4º da Constituição Federal, conforme ofício requisitório expedido pelo juízo 

competente - Requisição de Pequeno Valor/RPV. Parágrafo único. Para 

fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações 

até o valor de 10 (dez) salários mínimos. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYRA ROMERO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000111-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAYRA ROMERO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Manifestem-se as partes no prazo de cinco dias, caso 

queiram, sobre a certidão de intempestividade do recurso interposto pela 

parte reclamante. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001921-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA RODRIGUES PRIMO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

LUANA ALINE HENDLER FELISBERTO QUARESMA DE ARAUJO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA ALVES VIEIRA BALDUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001921-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVIA APARECIDA 

RODRIGUES PRIMO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: GIOVANA ALVES 

VIEIRA BALDUINO Vistos. Cumpra-se conforme deprecado. Cumprida a 

finalidade, devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens e as 

baixas de estilo. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPADRE TECIDOS E CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 

09:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. A microempresa e 

a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001945-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ROMILDO DIOCLECIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/10/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001947-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001948-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 397 de 684



Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

WASHINGTON ELIAS FERREIRA MINHACO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

Rua: Guaicurus, 945, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/10/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

TATIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

Rua: Guaicurus, 945, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/10/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000448-50.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVETE MISSIO RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Trata-se de 

execução de quantia certa contra a Fazenda Pública. Nestes casos, o 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Para tanto, devem ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º, do referido 

Provimento, via Malote Digital. Tal medida, aliás, faz-se necessária uma 

vez que todo e qualquer pagamento a ser efetuado por pessoa jurídica 

deve ser precedido de retenção de imposto de renda, por imposição legal, 

sob pena de responsabilização solidária do ente pagador, segundo 

inteligência dos arts. 717 e 718 do D.L. n.º 3.000/1999, assim dispostos: 

Responsabilidade da Fonte Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de 

que trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei nº 5.844, 

de 1943, arts. 99 e 100, eLei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º). 

Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial Art. 718. O imposto 

incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de 

decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física 

ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer 

forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei nº 8.541, 

de 1992, art. 46). § 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no 

mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de (Lei nº 

8.541, de 1992, art. 46, § 1º): I - juros e indenizações por lucros 

cessantes; II - honorários advocatícios; III - remuneração pela prestação 

de serviços no curso do processo judicial, tais como serviços de 

engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, 

avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. § 2º Quando se tratar de 

rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada 

a tabela vigente no mês do pagamento (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 

2º). § 3º O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive 

o rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o 

pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial. Vale 

destacar, também, o art. 8º da Lei Estadual n.º 10.656/2017, que define os 

procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor: Art. 8º 

Cabe ao juízo da execução expedir o alvará de levantamento do valor 

líquido depositado na conta judicial. § 1º A Secretaria de Estado de 

Fazenda emitirá as guias das devidas tributações, caso houver, 

apontadas pelo juízo da execução, conforme o art. 6º desta Lei, liquidando 

simultaneamente com a liberação do recurso líquido descrito no caput 
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deste artigo. § 2º O comprovante dos depósitos previstos no art. 6º 

deverá ser juntado ao processo de execução no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Igualmente, o art. 5º do Provimento n.º 11/2017-CM: Art. 5º As 

Fazendas Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno 

valor constante no Ofício Requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contadas a partir do seu recebimento. § 1º O ente Público procederá ao 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório de pequeno 

valor, com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

processo. § 2º O ente público procederá à emissão e ao pagamento das 

guias de tributação. § 3º Os comprovantes do depósito e de recolhimento 

do Imposto de Renda e Previdência, quando houver, deverão ser juntados 

ao processo de execução, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis. 

§ 4º O recolhimento dos tributos é de responsabilidade exclusiva do 

devedor. § 5º Será certificada a data do decurso do prazo para a juntada 

do comprovante de pagamento nos autos. § 6º A apuração da mora 

deverá ser realizada pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, tendo em conta o cálculo de liquidação 

e a certidão mencionada no § 5º do art. 5º deste Provimento, 

encaminhados pelo Malote Digital. Assim sendo, imprescindível a 

elaboração do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para liberação do valor líquido do 

crédito, apenas. No caso, considerando que o cálculo de liquidação do 

débito já foi realizado pela Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça, bem como o decurso do prazo para comprovação pela parte 

executada de pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV 

expedida, foi deferida e procedida penhora on line na conta bancária do 

Estado de Mato Grosso, mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º 

do Provimento n.º 11/2017 – CM, art. 512 e ss da CNGC e art. 854, do CPC, 

tão somente, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a 

renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial a 

teor do que dispõem a Lei n.º 8.541/92 e o art. 40, § 18º da CRFB, 

conforme cálculo. Em razão da penhora positiva, intime-se a parte 

executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, transformado 

o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada 

sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 

11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Sem 

prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos termos do 

cálculo do Departamento Auxiliar da Presidência. Int. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000019-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IRACI QUEIROZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta 

por IRACI QUEIROZ DOS SANTOS em desfavor de IRACI QUEIROZ DOS 

SANTOS. Relata a parte autora que teve o fornecimento de água 

suspenso indevidamente pela parte reclamada, por dívida já quitada, 

pugnando ao final pela condenação da parte ré em indenização por danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve exercício 

regular de direito pela municipalidade, não havendo dever de indenizar. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES A competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública encontra-se disciplinada na Lei 

12.153/2009, que assim dispõe em seu art. 2º: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Desta feita, ao apontar valor da causa dentro dos parâmetros fixados na 

legislação, mostra-se evidente a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento da presente demanda. Rejeito a preliminar 

suscitada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter ocorrido 

a suspensão indevida do fornecimento de água, em vista de corte 

realizado indevidamente pela municipalidade, tendo em vista que as 

faturas que ensejaram a suspensão encontravam-se quitadas, 

permanecendo pelo período de 05 (cinco) meses sem água. No presente 

caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ocorrência de 

inadimplência pela parte autora, observa-se que esta não trouxe aos 

autos qualquer tipo de documento que comprovasse tal inadimplência, que 

por sua vez ensejou a interrupção do fornecimento de água. Logo, a parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

que a realização da suspensão do fornecimento de água tenha ocorrido 

pelas faturas dos meses 06 a 08/2017. Compulsando os autos, verifico da 

ordem de corte realizada no dia 22.08.2017 e, encartada no ID 11341337, 

que os débitos que ensejaram a suspensão se referem as faturas dos 

meses 2 a 12/2016 e 1/2017, as quais encontram-se quitadas desde a 

data de 03.04.2017, conforme se observa do comprovante de pagamento 

juntado nos autos no ID 11341337. No caso, se incumbiu a parte autora de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na interrupção indevida do fornecimento de água, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade das 

cobranças que deram origem a suspensão, a declaração das 

inexistências dos débitos é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

suspensão indevida do fornecimento de água, o qual só fora restabelecido 

05 (cinco) meses após o corte, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que a parte reclamada realizou indevidamente a 

suspensão do fornecimento de água, referente a débito indevido. Nesse 

caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo 

ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 
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guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1- confirmar o pedido 

acautelatório deferido nos autos; 2 - declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (ADVOGADO(A))

ADILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001945-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001945-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: COSME VIANA FEITOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se 

a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ROMILDO DIOCLECIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001946-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROMILDO DIOCLECIO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Depois 

de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

documentação apresentada em harmonia com os argumentos levantados 

e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada a não 

incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 
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débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001947-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001947-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: COSME VIANA FEITOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001948-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001948-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: COSME VIANA FEITOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000297-21.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS, ETC. Trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda 

Pública. Nestes casos, o cálculo de liquidação do débito será realizado 
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pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, conforme determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Para tanto, 

devem ser encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º, do 

referido Provimento, via Malote Digital. Tal medida, aliás, faz-se necessária 

uma vez que todo e qualquer pagamento a ser efetuado por pessoa 

jurídica deve ser precedido de retenção de imposto de renda, por 

imposição legal, sob pena de responsabilização solidária do ente pagador, 

segundo inteligência dos arts. 717 e 718 do D.L. n.º 3.000/1999, assim 

dispostos: Responsabilidade da Fonte Art. 717. Compete à fonte reter o 

imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário 

(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, eLei nº 7.713, de 1988, art. 

7º, § 1º). Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial Art. 718. O 

imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento 

de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa 

física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por 

qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei 

nº 8.541, de 1992, art. 46). § 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos 

pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de 

(Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 1º): I - juros e indenizações por lucros 

cessantes; II - honorários advocatícios; III - remuneração pela prestação 

de serviços no curso do processo judicial, tais como serviços de 

engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, 

avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. § 2º Quando se tratar de 

rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada 

a tabela vigente no mês do pagamento (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 

2º). § 3º O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive 

o rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o 

pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial. Vale 

destacar, também, o art. 8º da Lei Estadual n.º 10.656/2017, que define os 

procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor: Art. 8º 

Cabe ao juízo da execução expedir o alvará de levantamento do valor 

líquido depositado na conta judicial. § 1º A Secretaria de Estado de 

Fazenda emitirá as guias das devidas tributações, caso houver, 

apontadas pelo juízo da execução, conforme o art. 6º desta Lei, liquidando 

simultaneamente com a liberação do recurso líquido descrito no caput 

deste artigo. § 2º O comprovante dos depósitos previstos no art. 6º 

deverá ser juntado ao processo de execução no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Igualmente, o art. 5º do Provimento n.º 11/2017-CM: Art. 5º As 

Fazendas Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno 

valor constante no Ofício Requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contadas a partir do seu recebimento. § 1º O ente Público procederá ao 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório de pequeno 

valor, com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

processo. § 2º O ente público procederá à emissão e ao pagamento das 

guias de tributação. § 3º Os comprovantes do depósito e de recolhimento 

do Imposto de Renda e Previdência, quando houver, deverão ser juntados 

ao processo de execução, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis. 

§ 4º O recolhimento dos tributos é de responsabilidade exclusiva do 

devedor. § 5º Será certificada a data do decurso do prazo para a juntada 

do comprovante de pagamento nos autos. § 6º A apuração da mora 

deverá ser realizada pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, tendo em conta o cálculo de liquidação 

e a certidão mencionada no § 5º do art. 5º deste Provimento, 

encaminhados pelo Malote Digital. Assim sendo, imprescindível a 

elaboração do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para liberação do valor líquido do 

crédito, apenas. No caso, considerando que o cálculo de liquidação do 

débito já foi realizado pela Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça, bem como o decurso do prazo para comprovação pela parte 

executada de pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV 

expedida, foi deferida e procedida penhora on line na conta bancária do 

Estado de Mato Grosso, mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º 

do Provimento n.º 11/2017 – CM, art. 512 e ss da CNGC e art. 854, do CPC, 

tão somente, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a 

renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial a 

teor do que dispõem a Lei n.º 8.541/92 e o art. 40, § 18º da CRFB, 

conforme cálculo. Em razão da penhora positiva, intime-se a parte 

executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, transformado 

o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada 

sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 

11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Sem 

prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos termos do 

cálculo do Departamento Auxiliar da Presidência. Int. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000563-71.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS, ETC. Trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda 

Pública. Nestes casos, o cálculo de liquidação do débito será realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, conforme determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Para tanto, 

devem ser encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º, do 

referido Provimento, via Malote Digital. Tal medida, aliás, faz-se necessária 

uma vez que todo e qualquer pagamento a ser efetuado por pessoa 

jurídica deve ser precedido de retenção de imposto de renda, por 

imposição legal, sob pena de responsabilização solidária do ente pagador, 

segundo inteligência dos arts. 717 e 718 do D.L. n.º 3.000/1999, assim 

dispostos: Responsabilidade da Fonte Art. 717. Compete à fonte reter o 

imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário 

(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, eLei nº 7.713, de 1988, art. 

7º, § 1º). Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial Art. 718. O 

imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento 

de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa 

física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por 

qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei 

nº 8.541, de 1992, art. 46). § 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos 

pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de 

(Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 1º): I - juros e indenizações por lucros 

cessantes; II - honorários advocatícios; III - remuneração pela prestação 

de serviços no curso do processo judicial, tais como serviços de 

engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, 

avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. § 2º Quando se tratar de 

rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada 

a tabela vigente no mês do pagamento (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 

2º). § 3º O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive 

o rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o 

pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial. Vale 

destacar, também, o art. 8º da Lei Estadual n.º 10.656/2017, que define os 

procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor: Art. 8º 

Cabe ao juízo da execução expedir o alvará de levantamento do valor 

líquido depositado na conta judicial. § 1º A Secretaria de Estado de 

Fazenda emitirá as guias das devidas tributações, caso houver, 

apontadas pelo juízo da execução, conforme o art. 6º desta Lei, liquidando 

simultaneamente com a liberação do recurso líquido descrito no caput 

deste artigo. § 2º O comprovante dos depósitos previstos no art. 6º 

deverá ser juntado ao processo de execução no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Igualmente, o art. 5º do Provimento n.º 11/2017-CM: Art. 5º As 

Fazendas Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno 

valor constante no Ofício Requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contadas a partir do seu recebimento. § 1º O ente Público procederá ao 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório de pequeno 

valor, com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

processo. § 2º O ente público procederá à emissão e ao pagamento das 

guias de tributação. § 3º Os comprovantes do depósito e de recolhimento 

do Imposto de Renda e Previdência, quando houver, deverão ser juntados 

ao processo de execução, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis. 

§ 4º O recolhimento dos tributos é de responsabilidade exclusiva do 

devedor. § 5º Será certificada a data do decurso do prazo para a juntada 

do comprovante de pagamento nos autos. § 6º A apuração da mora 

deverá ser realizada pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 
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Presidência do Tribunal de Justiça, tendo em conta o cálculo de liquidação 

e a certidão mencionada no § 5º do art. 5º deste Provimento, 

encaminhados pelo Malote Digital. Assim sendo, imprescindível a 

elaboração do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para liberação do valor líquido do 

crédito, apenas. No caso, considerando que o cálculo de liquidação do 

débito já foi realizado pela Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça, bem como o decurso do prazo para comprovação pela parte 

executada de pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV 

expedida, foi deferida e procedida penhora on line na conta bancária do 

Estado de Mato Grosso, mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º 

do Provimento n.º 11/2017 – CM, art. 512 e ss da CNGC e art. 854, do CPC, 

tão somente, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a 

renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial a 

teor do que dispõem a Lei n.º 8.541/92 e o art. 40, § 18º da CRFB, 

conforme cálculo. Em razão da penhora positiva, intime-se a parte 

executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, transformado 

o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada 

sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 

11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Sem 

prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos termos do 

cálculo do Departamento Auxiliar da Presidência. Int. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000448-50.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVETE MISSIO RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Trata-se de 

execução de quantia certa contra a Fazenda Pública. Nestes casos, o 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Para tanto, devem ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º, do referido 

Provimento, via Malote Digital. Tal medida, aliás, faz-se necessária uma 

vez que todo e qualquer pagamento a ser efetuado por pessoa jurídica 

deve ser precedido de retenção de imposto de renda, por imposição legal, 

sob pena de responsabilização solidária do ente pagador, segundo 

inteligência dos arts. 717 e 718 do D.L. n.º 3.000/1999, assim dispostos: 

Responsabilidade da Fonte Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de 

que trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei nº 5.844, 

de 1943, arts. 99 e 100, eLei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º). 

Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial Art. 718. O imposto 

incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de 

decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física 

ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer 

forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei nº 8.541, 

de 1992, art. 46). § 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no 

mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de (Lei nº 

8.541, de 1992, art. 46, § 1º): I - juros e indenizações por lucros 

cessantes; II - honorários advocatícios; III - remuneração pela prestação 

de serviços no curso do processo judicial, tais como serviços de 

engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, 

avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. § 2º Quando se tratar de 

rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada 

a tabela vigente no mês do pagamento (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 

2º). § 3º O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive 

o rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o 

pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial. Vale 

destacar, também, o art. 8º da Lei Estadual n.º 10.656/2017, que define os 

procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor: Art. 8º 

Cabe ao juízo da execução expedir o alvará de levantamento do valor 

líquido depositado na conta judicial. § 1º A Secretaria de Estado de 

Fazenda emitirá as guias das devidas tributações, caso houver, 

apontadas pelo juízo da execução, conforme o art. 6º desta Lei, liquidando 

simultaneamente com a liberação do recurso líquido descrito no caput 

deste artigo. § 2º O comprovante dos depósitos previstos no art. 6º 

deverá ser juntado ao processo de execução no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Igualmente, o art. 5º do Provimento n.º 11/2017-CM: Art. 5º As 

Fazendas Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno 

valor constante no Ofício Requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contadas a partir do seu recebimento. § 1º O ente Público procederá ao 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório de pequeno 

valor, com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

processo. § 2º O ente público procederá à emissão e ao pagamento das 

guias de tributação. § 3º Os comprovantes do depósito e de recolhimento 

do Imposto de Renda e Previdência, quando houver, deverão ser juntados 

ao processo de execução, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis. 

§ 4º O recolhimento dos tributos é de responsabilidade exclusiva do 

devedor. § 5º Será certificada a data do decurso do prazo para a juntada 

do comprovante de pagamento nos autos. § 6º A apuração da mora 

deverá ser realizada pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, tendo em conta o cálculo de liquidação 

e a certidão mencionada no § 5º do art. 5º deste Provimento, 

encaminhados pelo Malote Digital. Assim sendo, imprescindível a 

elaboração do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para liberação do valor líquido do 

crédito, apenas. No caso, considerando que o cálculo de liquidação do 

débito já foi realizado pela Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça, bem como o decurso do prazo para comprovação pela parte 

executada de pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV 

expedida, foi deferida e procedida penhora on line na conta bancária do 

Estado de Mato Grosso, mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º 

do Provimento n.º 11/2017 – CM, art. 512 e ss da CNGC e art. 854, do CPC, 

tão somente, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a 

renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial a 

teor do que dispõem a Lei n.º 8.541/92 e o art. 40, § 18º da CRFB, 

conforme cálculo. Em razão da penhora positiva, intime-se a parte 

executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, transformado 

o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada 

sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 

11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Sem 

prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos termos do 

cálculo do Departamento Auxiliar da Presidência. Int. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-25.2017.8.11.0010
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ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

EDNELSON ZULIANI BELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001064-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Trata-se de 

execução de quantia certa contra a Fazenda Pública. Nestes casos, o 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Para tanto, devem ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º, do referido 

Provimento, via Malote Digital. Tal medida, aliás, faz-se necessária uma 

vez que todo e qualquer pagamento a ser efetuado por pessoa jurídica 

deve ser precedido de retenção de imposto de renda, por imposição legal, 

sob pena de responsabilização solidária do ente pagador, segundo 

inteligência dos arts. 717 e 718 do D.L. n.º 3.000/1999, assim dispostos: 

Responsabilidade da Fonte Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de 

que trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei nº 5.844, 

de 1943, arts. 99 e 100, eLei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º). 

Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial Art. 718. O imposto 
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incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de 

decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física 

ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer 

forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei nº 8.541, 

de 1992, art. 46). § 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no 

mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de (Lei nº 

8.541, de 1992, art. 46, § 1º): I - juros e indenizações por lucros 

cessantes; II - honorários advocatícios; III - remuneração pela prestação 

de serviços no curso do processo judicial, tais como serviços de 

engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, 

avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. § 2º Quando se tratar de 

rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada 

a tabela vigente no mês do pagamento (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 

2º). § 3º O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive 

o rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o 

pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial. Vale 

destacar, também, o art. 8º da Lei Estadual n.º 10.656/2017, que define os 

procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor: Art. 8º 

Cabe ao juízo da execução expedir o alvará de levantamento do valor 

líquido depositado na conta judicial. § 1º A Secretaria de Estado de 

Fazenda emitirá as guias das devidas tributações, caso houver, 

apontadas pelo juízo da execução, conforme o art. 6º desta Lei, liquidando 

simultaneamente com a liberação do recurso líquido descrito no caput 

deste artigo. § 2º O comprovante dos depósitos previstos no art. 6º 

deverá ser juntado ao processo de execução no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Igualmente, o art. 5º do Provimento n.º 11/2017-CM: Art. 5º As 

Fazendas Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno 

valor constante no Ofício Requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contadas a partir do seu recebimento. § 1º O ente Público procederá ao 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório de pequeno 

valor, com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

processo. § 2º O ente público procederá à emissão e ao pagamento das 

guias de tributação. § 3º Os comprovantes do depósito e de recolhimento 

do Imposto de Renda e Previdência, quando houver, deverão ser juntados 

ao processo de execução, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis. 

§ 4º O recolhimento dos tributos é de responsabilidade exclusiva do 

devedor. § 5º Será certificada a data do decurso do prazo para a juntada 

do comprovante de pagamento nos autos. § 6º A apuração da mora 

deverá ser realizada pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, tendo em conta o cálculo de liquidação 

e a certidão mencionada no § 5º do art. 5º deste Provimento, 

encaminhados pelo Malote Digital. Assim sendo, imprescindível a 

elaboração do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para liberação do valor líquido do 

crédito, apenas. No caso, considerando que o cálculo de liquidação do 

débito já foi realizado pela Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça, bem como o decurso do prazo para comprovação pela parte 

executada de pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV 

expedida, foi deferida e procedida penhora on line na conta bancária do 

Estado de Mato Grosso, mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º 

do Provimento n.º 11/2017 – CM, art. 512 e ss da CNGC e art. 854, do CPC, 

tão somente, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a 

renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial a 

teor do que dispõem a Lei n.º 8.541/92 e o art. 40, § 18º da CRFB, 

conforme cálculo. Em razão da penhora positiva, intime-se a parte 

executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, transformado 

o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada 

sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 

11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Sem 

prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos termos do 

cálculo do Departamento Auxiliar da Presidência. Int. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001956-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EVANILDE DA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Depois de detido 

exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência 

para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros 

de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação 

apresentada em harmonia com os argumentos levantados e a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada a não 

incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

TATIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001957-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TATIANE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 
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impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-67.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000184-67.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO HELIO DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer promovida por MISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MUNICÍPIO DE JACIARA e 

ESTADO DE MATO GROSSO. A execução foi adimplida, sendo realizada a 

expedição do competente Alvará Judicial no ID 12041566 em favor de 

Drogaria Ultra Popular, pugnando as partes pelo arquivamento dos 

presente autos, em vista do integral cumprimento. Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da decisão. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000287-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ARMANDO BELO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000287-40.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ARMANDO BELO DE LIMA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000902-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000902-64.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001157-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

WANESSA YSAINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001157-85.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: WANESSA YSAINA FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINIR GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000252-46.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: EDINIR GONCALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

OSMAR MACIEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000253-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: OSMAR MACIEL DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001665-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI (ADVOGADO(A))

WAGNER MARCOS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001665-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WAGNER MARCOS DA 

COSTA REQUERIDO: BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001056-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADAO ROSA DE AQUINO - ME 

REQUERIDO: TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SACRAMENTO ROMEIRO (EXEQUENTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000837-98.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARILENE SACRAMENTO 

ROMEIRO EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por MARILENE SACRAMENTO ROMEIRO, em desfavor de 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Relata a parte autora que seu nome foi 

inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, por dívida inexistente. Liminar deferida. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, que houve duplicidade do cadastro 

imobiliário da parte autora junto a municipalidade, ocasionando o 

apontamento no SPC – Serviço de Proteção ao Crédito, porém, que tal erro 

fora corrigido no sistema e realizada a baixa do débito, não havendo dever 

de indenizar. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 
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e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter ocorrido 

a inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito de IPTU do ano de 2014, referente cadastro 

imobiliário pertencente a terceiro, juntado para tanto o extrato do 

apontamento no ID 13001800 e extrato do cadastro imobiliário do terceiro 

no ID 13001901. Ademais, a parte reclamada ao contestar, confessou a 

duplicidade do cadastro imobiliário, que culminou com a inscrição indevida 

do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nesses 

termos: 5. Vejamos. A princípio, convém mencionar que, recebida a 

intimação, solicitou-se informações do setor de Tributação da qual 

mencionou que, de fato, houve uma duplicidade de cadastro imobiliário n. 

002719 e 010274, mas que, assim que tomaram conhecimento, 

procederam a vistoria no local e cancelaram o cadastro 002719, conforme 

parecer que segue anexo de 13/04/2018 (Doc. junto), além de, em 

consulta ao extrato do SPC/SERASA no CPF da reclamante aos 

30/05/2018, NÃO HÁ NENHUM REGISTRO, estando o nome da autora 

excluído do sistema SPC/SERASA, conforme extrato (Doc. junto). Diante 

do trecho supramencionado, verifica-se que a própria parte ré admite 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial no que concerne a inserção 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mais 

especificamente SPC. O artigo 389 do Código de Processo Civil disciplina a 

respeito da confissão da seguinte maneira: Art. 389. Há confissão, judicial 

ou extrajudicial, a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 

interesse e favorável ao do adversário. O artigo 374 do Código de 

Processo Civil prescreve que independem de prova determinadas 

circunstâncias que ocorrem no processo, vejamos: “Art. 374. Não 

dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos, no processo, como 

incontroversos;” Logo, por força dos dispositivos supramencionados, tais 

fatos não dependem mais de prova. Ademais, a parte autora logrou êxito 

em demonstrar que o débito que ensejou a restrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, refere-se a cadastro imobiliário duplicado, o qual o 

próprio réu reconheceu e, informou do seu cancelamento, conforme se 

infere do parecer técnico acostado nos autos no ID 13647227. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que a 

parte reclamada realizou a inscrição indevidamente de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA), referente 

a débito inexistente. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não há o que se falar em litigância de 

má-fé, pois não estão caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, não 

havendo razão para a aplicação das penas por litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1- confirmar o pedido acautelatório deferido 

nos autos; 2 - declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 

e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER (ADVOGADO(A))

TETSUO OTSUKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000833-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TETSUO OTSUKA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de ação de indenização de danos materiais 

e morais, ajuizada por TETSUO OTSUKA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Pretende a parte autora que a parte ré seja compelida em 

indenizar por danos morais e materiais, em decorrência de ato do Poder 

Judiciário que culminou com a anotação de protesto em seu nome junto a 

serviço notarial de protestos e títulos. Liminar deferida. Em contestação 

alega a pare reclamada, em síntese, a inaplicabilidade da responsabilidade 

objetiva do Estado em decorrência de atos judiciais, a ausência de culpa 
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do órgão judicial e ausência de dano moral e material, pugnando ao final 

pela improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a análise das 

questões de mérito. É o breve relato. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus a indenização em decorrência de ato do 

Poder Judiciário. Angularizada a relação processual, o Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação, postulando pela improcedência da 

demanda, ao argumento de que se torna inaplicável no caso em comento, 

a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em decorrência de atos 

judiciais, não havendo o que se falar na aplicação do art. 36, § 6º, da CF, 

ao passo que não restou demonstrada ainda culpa do órgão judicial. A 

Constituição Federal estabelece duas hipóteses de responsabilização do 

Estado quanto a atos do Poder Judiciário: uma geral, relativa a todos os 

atos administrativos, referida pelo artigo 37, § 6°; e outra específica aos 

atos judiciais, prevista no inciso LXXV, do artigo 5°, limitando-se às 

hipóteses de comprovação de erros judiciários. A responsabilidade do 

Estado por danos decorrentes de atos judiciais possui características e 

contornos próprios, sobretudo diante das particularidades inerentes à 

função jurisdicional. A regra geral estabelecida pelo artigo 37, § 6°, antes 

citado, encontra temperamento no disposto pelo inciso LXXV do artigo 5°, 

da Constituição Federal, que trata especificamente da responsabilidade do 

Estado por erro judicial, dispondo: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro 

judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 

sentença; Assim, repita-se, a responsabilidade do Estado por atos 

praticados pelos membros do Poder Judiciário no exercício de atividades 

administrativas é aquela regulada pela previsão constitucional do artigo 37, 

§ 6° da Constituição Federal. Pela análise dos autos, verificam-se 

ausentes os requisitos legais que devem substancializar a 

responsabilidade civil do Ente Federativo, eis que, para que se caracterize 

a responsabilidade do Estado decorrente de atos judiciais típicos, a teor do 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal, necessário se faz a presença do 

dano, do nexo causal, devendo restar evidenciado o abuso de direito, ou 

seja, a existência de dolo, culpa ou erro grosseiro na atuação do julgador. 

Neste sentido a Jurisprudência do Eg. TJRJ, a seguir transcrita: 

"Constitucional e Administrativo. Erro judiciário. Pretensão de indenização 

por danos morais. Cumprimento de liminar de reintegração na posse em 

área diversa da propriedade do demandante. Sentença de improcedência. 

Apelação da parte autora. Cerceamento de defesa. Pedido de julgamento 

antecipado da lide formulado posteriormente e que resta incompatível com 

a continuidade da fase instrutória que fora requerida anteriormente. 

Preclusão lógica que se verifica. Tese recursal que procura se valer de 

comportamento contraditório da parte. Inviabilidade de seu 

acolhimento.Mérito. Nomeação de novo patrono no curso da demanda 

possessória que afasta a atuação da Defensoria Pública nos demais atos 

do processo. Inexistência de omissão daquele agente a desautorizar a 

responsabilização pretendida. Erro Judicial. Artigo 133 do CPC que prevê a 

demonstração de dolo ou fraude do magistrado a fim de perquirir acerca 

da responsabilização do mesmo por erro judiciário. Mas se isso não 

ocorre, correta a sentença que afasta a pretensão indenizatória. Ato típico 

judicial praticado por Magistrado que, como agente político, não resta 

inserido no comando do artigo 37, §6º da CF/88. Precedente do E. STF. 

Improvimento do recurso e manutenção da sentença" 

(0193039-13.2007.8.19.0001 DES. PEDRO FREIRE RAGUENET - 

J u l g a m e n t o :  3 1 / 0 8 / 2 0 1 1  -  S E X T A  C A M A R A  C I V E L ) . 

0034612-68.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). JOSÉ 

CARLOS PAES - Julgamento: 16/02/2016 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR 

ATOS JUDICIAIS TÍPICOS. ERRO DO JUDICIÁRIO NÃO COMPROVADO. 1. 

De acordo com a doutrina majoritária o Estado não responde objetivamente 

pelos atos do Poder Judiciário. Doutrina. 2. Não obstante, há duas normas 

igualmente constitucionais que cuidam da matéria; a do artigo 37, §6º, de 

natureza geral aplicável a toda a Administração Pública, inclusive ao 

Judiciário quando exerce atividade meramente administrativa, e a do artigo 

5º, inciso LXXV, restrita à atividade jurisdicional em face da sua natureza 

e peculiaridades quando houver erro judiciário. 3. Para que reste 

configurado o dever de indenizar do réu, é necessária a comprovação do 

erro judiciário e, ainda, da prática de conduta dolosa do juiz. 4. Não há 

qualquer prova que aponte pela existência de dolo, fraude ou má-fé do 

magistrado quedeterminou a prisão preventiva do demandante, já que, 

tendo verificado a presença dos requisitos descritos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, não se há de falar em erro judiciário, 

supostamente caracterizado com a absolvição do acusado ao final do 

processo. 5. Recurso que não segue. Ademais, o próprio Supremo 

Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que a 

responsabilidade objetiva do Estado, na hipótese de atos judiciais o dever 

de indenizar somente é admissível nas hipóteses previstas em lei, sob 

pena de ficar o Estado impedido de ação de justiça. Nesse sentido se 

firmou a jurisprudência do STF: “Responsabilidade objetiva do Estado. Ato 

do poder Judiciário. - A orientação que veio a predominar nesta Corte, em 

face das constituições anteriores à de 1988, foi a de que a 

responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder 

Judiciário a não ser nos casos expressamente declarados em lei. 

Precedentes STF. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 111.609, 

Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 19.03.1993). 

“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO PODER 

JUDICIÁRIO. O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se 

aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente 

declarados em lei, orientação assentada na jurisprudência do STF. 

Recurso conhecido e provido” (RE 219.117, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira 

Turma, DJ 29.10.1999). “Recurso extraordinário. Responsabilidade 

objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito, ilegitimidade de parte 

passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária 

não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os 

magistrados enquadram-se na espécie agente público, investidos para o 

exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade 

funcional no desempenho de sua funções, com prerrogativas próprias e 

legislação específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a 

Fazenda Estadual – responsável eventual pelos alegados danos 

causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, 

posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado 

responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva 

reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face 

dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no 

exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso 

extraordinário conhecido e provido” (RE 228.977, Rel. Min. Néri da Silveira, 

Segunda Turma, DJ 12.4.2002). “Erro judiciário. Responsabilidade civil 

objetiva do Estado. Direito à indenização por danos morais decorrentes de 

condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, 

art. 5º, LXXV. C. Pr. Penal, art. 630. 1. O direito à indenização da vítima de 

erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 5º, 

LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com 

exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de 

exoneração, quando para condenação tivesse contribuído o próprio réu. 

2. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos à 

regra geral da responsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, 

estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual 

e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do 

magistrado. 3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, 

que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que 

venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não 

a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço 

público da Justiça” (RE 505.393, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira 

Turma, DJe 5.10.2007). Na presente hipótese, é aplicável o disposto no 

art. 5°, inciso LXXV, da Constituição Federal, sendo que, por tratar-se de 

responsabilidade de natureza subjetiva do Estado, a análise da 

controvérsia desafia prova do elemento subjetivo, isto é dolo ou fraude. 

Nenhuma prova há nos autos que configure os requisitos supra citados, 

limitando-se a parte autora a juntar cópia das peças da ação de divisão 

com o objetivo de comprovar suas alegações, que nada mais é que parte 

de uma ação, em trâmite, em que consta a sentença de improcedência da 

ação ajuizada em desfavor da parte autora dos presente autos. Frisa-se 
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que tanto a doutrina, como jurisprudência, perfilham o entendimento 

segundo o qual em se tratando de responsabilidade civil do Estado por ato 

jurisdicional, exige-se a comprovação de dolo, fraude ou culpa grave por 

parte do agente público para configuração do dever de indenizar, o que 

não se verifica nos presentes autos. Ademais, o Código de Processo Civil 

refere-se à prova, como instrumento voltado à formação do 

convencimento do julgador, levando-o a alcançar a certeza necessária à 

sua decisão. Vejamos, o que dispõe o artigo 373 CPC/2015, sobre o 

regular dever de produção da prova pelas partes. Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No entanto, depara-se nos autos apenas com assertivas 

unilaterais da parte autora que se mostram insuficientes para sustentar a 

responsabilização civil do Estado, como pleiteia em sua exordial. Assim, 

ausente a comprovação do suposto erro cometido pela parte ré, não 

merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos materiais e 

morais experimentados. Outrossim, verifica-se que a parte autora fora 

intimada na ação de divisão, a proceder o recolhimento das custas, que 

culminou com a realização do protesto, ao passo que se manteve inerte, 

oportunidade em que, por simples peticionamento naqueles autos, poderia 

informar do equívoco. No mesmo sentido, conforme se infere dos 

documentos juntados nos autos no ID 1443907, a parte autora somente 

adotou providências junto ao FUNAJURIS na data de 27.07.2018, ou seja, 

meses após o ingresso da presente ação, novamente permanecendo 

inerte para solucionar o impasse. Nos termos do brocardo latino “nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans”, ou seja, ninguém pode se 

beneficiar da própria torpeza, tenho que a parte autora não atuou com 

diligência, vez que a gênese do presente processo, se deu em virtude da 

ausência de manifestação naquele outro. Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de processo julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

no que tange a indenização por danos materiais e morais, ratificando a 

liminar deferida, quanto a baixa imediata do protesto realizado em face da 

parte reclamante. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-77.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

GISELLE SINSKI DE REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000733-77.2016.8.11.0010. REQUERENTE: GISELLE SINSKI DE REZENDE 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Nesse sentido, prescreve a jurisprudência estadual 

em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira 

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “SE O 

PROCESSO SE ENCONTRA APTO A SEU JULGAMENTO NÃO É DIREITO, 

MAS, SIM DEVER DO MAGISTRADO JULGÁ-LO, DE IMEDIATO, 

INDEFERINDO AS PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS QUE EM NADA 

ACRESÇAM PARA O SEU DESATE.” Trata-se de ação declaratória 

proposta por GISELLE SINSKI DE REZENDE, em desfavor de MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT. Relata a parte autora que pertence aos quadros de 

funcionários efetivos da municipalidade, ocupando o cargo de Psicóloga, 

afirmando que formulou administrativamente pedido de afastamento 

remunerado para realização de Mestrado na cidade de Cuiabá, pugnando 

ao final pela concessão do afastamento e pagamento dos proventos dos 

meses não recebido. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de litispendência, afirmando no mérito 

que não há ato administrativo concedendo o afastamento, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos da exordial. Apresentado parecer 

pelo Ministério Público Estadual. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

A n a l i s a n d o  d e t i d a m e n t e  o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o 

1000075-19.2017.8.11.0010, verifico que o mesmo já fora julgado extinto, 

sem resolução de mérito, encontrando-se arquivado definitivamente, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar de litispendência. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, 

nos termos do art. 373, I, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante não conseguiu satisfatoriamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito e, nem provar o que afirmou com a exordial. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta fazer jus a concessão de afastamento 

remunerado. No presente caso, em pese a parte reclamante tenha 

afirmado possível promessa de concessão do afastamento, observa-se 

que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que 

comprovasse a efetiva concessão do afastamento pelo ente municipal, 

passando ao largo de comprovar a legalidade de sua ausência no posto 

de trabalho. A matéria é disciplinada pela Lei Municipal n.º 1.208/20009 

que possui a seguinte redação: Art. 129. O servidor poderá afastar-se do 

exercício do cargo nos seguintes casos: I. para servir a outro órgão ou 

entidade; II. para o exercício de mandato eletivo; III. para estudo ou missão 

em outro Município ou no exterior. O afastamento pleiteado nos autos, 

encontra-se previsão no art. 132, da referida legislação municipal, que 

assim dispõe: Seção III Do Afastamento para Estudo ou Missão em outro 

Município ou no Exterior Art. 132. O servidor estável poderá afastar-se do 

Município para estudo ou missão oficial em município ou no exterior, com 

autorização da autoridade competente de cada poder. §1º. O afastamento 

será remunerado e não excederá a 2 (dois) anos, prorrogáveis por igual 

período no interesse da administração. §2º. Finda a missão ou estudo, 

somente decorrido igual período, será permitido novo afastamento. §3º. Ao 

servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida 

exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de 

decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de 

ressarcimento da despesa havida com o seu afastamento. §4º. O 

afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o 

Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da 

remuneração no órgão de origem. Como se vê, esta norma regulamentou o 

instituto do afastamento para estudo. Pois bem. Infere-se que a 

concessão do afastamento para estudo é ato DISCRICIONÁRIO da 

Administração Pública, já que não existe regra obrigando o Município de 

Jaciara a conceder o benefício. Por óbvio, trata-se de ato de gestão 

orçamentária, vinculado à escolha do administrador público aos melhores 

interesses do ente municipal, área sobre a qual o Poder Judiciário não 

pode interferir. Confiram-se julgados sobre o tema: ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ART. 96-A DA LEI Nº 

8.112/90. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃ O. JUÍZO DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE COM BASE NO INTERESSE PÚBLICO. 1. 

A autora pretende, na ação mandamental, que seja determinado à 

autoridade coatora que conceda seu afastamento do cargo de técnica em 

laboratório pelo período de vinte e quatro meses, sem prejuízo da 

remuneração, para que participe do curso de mestrado na universidade 

federal de sergipe. 2. O art. 96-a da Lei nº 8.112/90 dispõe que poderá o 

servidor, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo 

efetivo, com a respectiva remuneração, para participar de programa de 

pós-graduação. 3. EXTRAI-SE, DA LEITURA DO DISPOSITIVO ACIMA, QUE 

A CONCESSÃO DE AFASTAMENTO É UMA FACULDADE DA 
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ADMINISTRAÇÃO, ATO DISCRICIONÁRIO QUE DEPENDERIA DO EXAME DA 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA MEDIDA. 4. Deve ser ressaltado, 

ainda, que o juízo de conveniência e oportunidade não abrange somente a 

análise do proveito que o curso poderia gerar no desempenho do servidor, 

mas também dos possíveis efeitos de sua ausência para o regular 

funcionamento da instituição. 5. A administração se manifestou no sentido 

de que não seria conveniente, à época do pedido, a liberação da autora 

para a licença requerida, em razão da carência de servidores do mesmo 

cargo na autarquia para sua substituição no período de ausência. 6. 

Dessa forma, sendo a concessão de afastamento do servidor para curso 

de pós-graduação ato discricionário da administração, que deve examinar 

o caso de acordo com a conveniência e oportunidade, com base no 

interesse público, e tendo a autoridade coatora indeferido o pedido de 

forma fundamentada, inexiste ilegalidade no presente caso a justificar a 

concessão da segurança. 7. Apelação não provida. (TRF 02ª R.; AC 

0000213-20.2012.4.02.5003; ES; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. 

Fed. Aluisio Goncalves de Castro Mendes; Julg. 25/02/2014; DEJF 

11/03/2014; Pág. 638). APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LICENÇA 

REMUNERADA. CURSO DE MESTRADO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNI- CIPAL 

DISCIPLINANDO TAL BENESSE. PODER DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. 

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS RE- 

QUISITOS PREVISTOS. DESPROVIMENTO. Segundo prevê a legislação do 

município de pocinhos, a concessão de licença remunerada para cursar 

mestrado em prol da qualificação profissional do professor é ato 

discricionário da administração pública. A administração pública tem poder 

discricionário para verificar a conveniência e a oportunidade da 

concessão da licença, visando sempre ao interesse público. Em que pese 

a disposição da ldb (lei que estabelece as diretrizes e base da educação 

nacional), sobre o aperfeiçoamento profissional continuado, com 

licenciamento periódico remunerado, não há que se falar em direito certo 

da parte que não preenche os requisitos exigidos pela legislação local 

específica. (…). (TJ-PB; AC 0000678-38.2009.815.0541; Terceira Câmara 

Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 

02/04/2014; Pág. 34). No mesmo sentido tem se posicionado o Superior 

Tribunal de Justiça, nestes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 

CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ - 

CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. “[...] O 

indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor 

público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de 

seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do 

serviço público, não se considera ilegal. [...]”.(AgRg no RMS 25.072/RN, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 

16/03/2009) Assim, o servidor público efetivo admitido em curso de 

pós-graduação stricto senso somente terá direito se, houver a anuência 

do administrador público. Logo, não havendo anuência do administrador 

público, não há que se falar na concessão do referido afastamento. Não 

havendo legislação para amparar a pretensão da parte autora e, não 

havendo anuência do administrador, o indeferimento dos pedidos é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000019-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IRACI QUEIROZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta 

por IRACI QUEIROZ DOS SANTOS em desfavor de IRACI QUEIROZ DOS 

SANTOS. Relata a parte autora que teve o fornecimento de água 

suspenso indevidamente pela parte reclamada, por dívida já quitada, 

pugnando ao final pela condenação da parte ré em indenização por danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve exercício 

regular de direito pela municipalidade, não havendo dever de indenizar. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES A competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública encontra-se disciplinada na Lei 

12.153/2009, que assim dispõe em seu art. 2º: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Desta feita, ao apontar valor da causa dentro dos parâmetros fixados na 

legislação, mostra-se evidente a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento da presente demanda. Rejeito a preliminar 

suscitada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter ocorrido 

a suspensão indevida do fornecimento de água, em vista de corte 

realizado indevidamente pela municipalidade, tendo em vista que as 

faturas que ensejaram a suspensão encontravam-se quitadas, 

permanecendo pelo período de 05 (cinco) meses sem água. No presente 

caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ocorrência de 

inadimplência pela parte autora, observa-se que esta não trouxe aos 

autos qualquer tipo de documento que comprovasse tal inadimplência, que 

por sua vez ensejou a interrupção do fornecimento de água. Logo, a parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

que a realização da suspensão do fornecimento de água tenha ocorrido 

pelas faturas dos meses 06 a 08/2017. Compulsando os autos, verifico da 

ordem de corte realizada no dia 22.08.2017 e, encartada no ID 11341337, 

que os débitos que ensejaram a suspensão se referem as faturas dos 

meses 2 a 12/2016 e 1/2017, as quais encontram-se quitadas desde a 

data de 03.04.2017, conforme se observa do comprovante de pagamento 

juntado nos autos no ID 11341337. No caso, se incumbiu a parte autora de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na interrupção indevida do fornecimento de água, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade das 

cobranças que deram origem a suspensão, a declaração das 

inexistências dos débitos é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 
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passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

suspensão indevida do fornecimento de água, o qual só fora restabelecido 

05 (cinco) meses após o corte, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que a parte reclamada realizou indevidamente a 

suspensão do fornecimento de água, referente a débito indevido. Nesse 

caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo 

ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1- confirmar o pedido 

acautelatório deferido nos autos; 2 - declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE HENRIQUE DOS SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000173-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SUELENE HENRIQUE DOS 

SANTOS PACHECO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação declaratória de débito 

com indenização por danos morais proposta por SUELENE HENRIQUE DOS 

SANTOS PACHECO, em desfavor de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Relata 

a parte autora que seu nome permaneceu inscrito indevidamente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida já quitada, 

requerendo ao final a condenação da mesma, em indenização por danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que houve exercício regular de direito pela municipalidade, não 

havendo dever de indenizar. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter 

realizado o pagamento dos débitos referente IPTU, porém, mesmo após 

meses do pagamento, permaneceu a inscrição de seus dados junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte 

reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que 

esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse 

a efetiva retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito após a realização do pagamento, passando ao largo de comprovar 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Logo, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que a 

permanência do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu 

de maneira legítima. Ademais, a parte reclamante através do boletim de 

arrecadação acostado nos autos no ID 11646174, demonstrou o 

pagamento da dívida na data de 29.05.2017, bem como, através do extrato 

acostado no ID 11646157, demonstra que ainda na data 29.08.2017, seu 

nome ainda permanecia inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, 

a manutenção de dívida já quitada nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso nos autos. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 
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de experiência comum. A manutenção indevida do apontamento nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito já pago constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a indevida manutenção da negativação. Nesse caso, em que 

provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela 

parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; e 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001088-53.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 
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encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por dano moral proposta por 

MARA CRISTINA DOS SANTOS, em desfavor de MUNICÍPIO DE JACIARA - 

MT. Relata a parte autora que seu nome foi inscrito indevidamente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida 

inexistente, haja vista a inexistência de qualquer relação jurídica junto a ré, 

pugnando ao final pela declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por dano moral. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, que houve exercício regular de direito pela 

municipalidade, não havendo dever de indenizar e, subsidiariamente 

haveria a existência de fraude, o que excluiria o dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da exordial. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, vez que 

tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta jamais ter 

realizado qualquer tipo de relação jurídica com a parte ré. No presente 

caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado tratar-se de exercício 

regular de direito, referente lançamento do tributo de taxa de licença, 

referente estabelecimento comercial, observa-se que esta não trouxe aos 

autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a efetiva solicitação 

de realização de atividade comercial pela parte autora, passando ao largo 

de comprovar a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Com efeito, a 

parte reclamada trouxe apenas documentos unilaterais, os quais não 

possuem a anuência da parte autora, apontando apenas que existe um 

cadastro em nome da mesma, sem ao menos trazer maiores informações, 

a fim de garantir a credibilidade de tais informações. Outrossim, analisando 

detidamente os autos, verifico através do documento acostado no ID 

11575452, que a própria municipalidade reconheceu a ilegalidade do débito 

lançado nos órgãos de proteção ao crédito, vez que na data de 

10.10.2017 procedeu com o seu cancelamento. Logo, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que 

houve a solicitação do exercício de estabelecimento comercial pela parte 

reclamante. Ademais, não é crível que a solicitação para realização de 

estabelecimento comercial não se dê através de um processo 

administrativo ou, algum outro meio formal, onde a parte solicitante realiza 

requerimento junto ao ente municipal que, após a realização de análise da 

documentação acostada, deliberará quanto ao deferimento ou não de tal 

solicitação. Assim, a inclusão indevida da dívida nos órgãos de proteção 

ao crédito é fato incontroverso nos autos. O fato da parte autora ter sido 

vítima de fraude perpetrada por terceiros, sem que a parte requerida tenha 

conhecimento, não afasta a responsabilidade desta que é objetiva, 

justamente porque tem o dever próprio, pessoal e intransferível de analisar 

adequadamente, independentemente de sua atuação ética, os dados 

cadastrais daquele que se habilita a receber seus serviços. Incumbia a 

parte demandada, a fim de eximir-se da responsabilidade, analisar os 

dados fornecidos, tendo mais cautelas ao exigir a documentação 

necessária para a perfectibilização contratual, analisando em detalhes os 

documentos apresentados, permitindo, com isso, a conferência de 

assinaturas já que, em se tratando de defeito do serviço, a inversão do 

ônus da prova se dá em razão de expressa disposição legal, competindo 

à parte requerida comprovar cabalmente que o defeito inexiste. Em assim 

não o fazendo, optando por contratar os serviços sem conferência mais 

apurada dos documentos apresentados, deve responder por sua desídia. 

Ademais, ressalta-se que a parte ré não trouxe qualquer elemento capaz 

de comprovar a suposta fraude, novamente, se mantendo inerte, neste 

particular. No caso, se incumbiu a parte autora de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado nas 

negativações indevidas de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade das cobranças, a declaração das 

inexistências dos débitos é medida que se impõe. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que a parte reclamada realizou a inscrição indevidamente de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA), 

referente a débito indevido. A parte reclamada agiu, portanto, de forma 

ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando 

lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde 

de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, 

conforme as regras de experiência comum. Nesse caso, em que provável 

a aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
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os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1- declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; e 3 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001117-06.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VALERIA CAVALCANTE DA 

SILVA LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Nesse sentido, prescreve a jurisprudência 

estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da 

Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “SE 

O PROCESSO SE ENCONTRA APTO A SEU JULGAMENTO NÃO É DIREITO, 

MAS, SIM DEVER DO MAGISTRADO JULGÁ-LO, DE IMEDIATO, 

INDEFERINDO AS PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS QUE EM NADA 

ACRESÇAM PARA O SEU DESATE.” Trata-se de ação declaratória 

proposta por VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO. Relata a parte autora que pertence aos 

quadros de funcionários efetivos do Estado, ocupando a função de 

Secretária Escolar, afirmando que o desconto previdenciário no valor de 

11% sobre seus vencimentos também passou a incidir sobre o valor da 

gratificação pelo exercício da função comissionada, o que é incabível. 

Requer a repetição do indébito com o pagamento em dobro dos valores 

descontados indevidamente, bem como, a suspensão dos citados 

descontos. Indeferida a tutela de urgência pleiteada. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, preliminar de desnecessidade de 

comparecimento em audiência e ilegitimidade passiva após o ano de 2015, 

data de criação do MTPREV, afirmando no mérito que tais descontos são 

legais, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da exordial. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Analisando detidamente os autos, 

verifico que através da decisão proferida no ID 12437978, este juízo 

dispensou a realização de audiência de conciliação, razão pela qual a 

análise de tal preliminar encontra-se prejudicada. No que tange a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida, tenho que a mesma merece ser acolhida. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do 

Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

RECONHECE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO referente aos pedidos de restituição da contribuição 

previdenciária a partir de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação a esses 

pedidos, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, 

nos termos do art. 373, I, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante conseguiu satisfatoriamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito, bem como, fez prova do que afirmou com a 

exordial. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta a ocorrência de desconto 

previdenciário no valor de 11% sobre o valor da gratificação pelo 

exercício da função comissionada, o que seria incabível. Considerando o 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima 

exposto, passa-se a analisar os pedidos deduzidos em juízo 

restringindo-os até dezembro de 2014. No presente caso, a parte 

reclamante alega que passou para o cargo comissionado – FDE. SECRET. 

ESC/PEB, juntando para tanto os holerites do ano de 2013 e 2014 (ids. 

10906055 e 10906047), sendo concursado no cargo de Técnico 

Administrativo Educacional, na Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC). E o desconto da contribuição previdenciária sobre o valor 

correspondente ao cargo em comissão, conforme valor do 

FDE.SECRET.ESC/PEB (2410) indicado na tabela de ID 10906010 - págs. 3 

a 6, inexistindo prova nos autos de que houve a incorporação pelo 

servidor. Vindo a parte reclamada afirmar que “é assegurado a todos os 

professores o correspondente a 33,33% de sua jornada semanal para 

atividades relacionadas ao processo didático pedagógico, (...) não podem 

ser confundidas com horas extraordinárias, que são aquelas laboradas 

além da jornada prevista”. Porém, in casu, não se trata de Professor e sim 

Técnico. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado quando esta não for incorporada 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 
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base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Extrai-se da ficha de 

rendimento da parte reclamante que a contribuição previdenciária incidiu 

sobre o valor descrito no item “FDE.SECRET.ESC/PEB”, o que é vedado por 

lei. Desse modo, a parte reclamante faz jus ao recebimento das diferenças 

que lhe foram cobradas a maior do período de 01/2013 a 12/2014 do 

Estado de Matogrosso, vez que trata-se de período anterior à instituição 

do MT Prev, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 

11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“FDE.SECRET.ESC/PEB (2410)”, por se tratar de verba que não é 

incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO Quanto o pedido de 

pagamento em dobro, não merece prosperar, devendo ser restituído o 

valor na forma simples. A propósito: REMESSA NECESSÁRIA DE 

SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALORES RETIDOS 

INDEVIDAMENTE - DESCONTO INCIDENTE SOBRE LIMITE PARA OS 

BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTIGO 40, § 

18º, DA CF/88 - RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – (...) 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.É devida a restituição dos 

valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de 

contribuição previdenciária, ante a inobservância as regras estabelecidas 

pelos artigos 40, ª18, da Constituição Federal e 2º, II, da Lei Complementar 

n. 202/2004. A contribuição previdenciária feita pelos inativos possui 

natureza tributária, de forma que as demandas que tratem deste assunto 

devem ser reguladas pelas regras tributárias, não sendo possível aplicar a 

regra do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

e nem a do artigo 940 do Código Civil ao caso.(...) (TJMT Apelação / 

Remessa Necessária 35601/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017) DISPOSITIVO Diante 

do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de 

Mato Grosso, referente aos pedidos de restituição da contribuição 

previdenciária a partir de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação a esses 

pedidos, nos termos do artigo 485, VI do CPC. JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir de 

modo simples os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre o valor referente ao “FDE.SECRET.ESC/PEB (2410)” 

para a parte reclamante do período de 01/2013 a 12/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42802 Nr: 3232-03.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Malaquias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Brolho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143, Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Considerando a juntada das alegações finais pelo autor, impulsiono ao 

DJE para intimar a parte requerida para apresentá-la, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55470 Nr: 1679-81.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:84314/SP, Tamara Soares de 

Souza - OAB:24002-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio da Silva 

Bonifacio - OAB:6.610-BA

 Considerando o decurso de prazo do sobrestamento do feito requerido 

pela autora de fls. 79, impulsiono ao DJE para proceder a intimação da 

requerente para requerer o que de diretio no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55876 Nr: 2095-49.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Alves Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo requerido de fls. 149, impulsiono os 

presentes autos ao DJE para proceder a intimação da parte autora para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82296 Nr: 3086-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26979 Nr: 4958-51.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo 

de trinta (30) dias, para que seja providenciada a substituição processual 

do espólio ou dos sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e 

seguintes do CPC/2015.

Ante o pedido de habilitação às fls. 203 formulado pelo patrono da 

requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros 

do de cujus, Sra. Benedita de Oliveira Silva para se pronunciar em 5 

(cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8152 Nr: 1843-95.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Barbosa da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da autarquia às fls. 257/verso, determino a 

intimação da parte exequente a fim de que apresente toda a 

documentação requerida pelo Procurador Federal, bem como para que 

apresente planilha atualizada do débito, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao INSS para que manifeste o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 3005-42.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guilhermina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito 

na forma do art. 487, I do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda a aposentadoria rural por idade, nos 

seguintes termos:a) O NOME DO SEGURADO: MARIA GUILHERMINA DA 

SILVA;b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;c) A RENDA 

MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO;d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB: 27/06/2016 (data do indeferimento do requerimento administrativo);e) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA 

SENTENÇA, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA;f) PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE 

RURAL:Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto no artigo 412, § 1º § 5º da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem manifestação 

das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região.Em relação ao pagamento, proceda-se, obrigatoriamente, 

conforme dispõe a Resolução nº 405 de 09/06/2016.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61823 Nr: 4443-06.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassiana dos Santos Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, indefiro o petitório de fls. 99, tendo em vista que o 

artigo 496, §3º, inciso I, do CPC, se aplica apenas a sentenças líquidas, o 

que não é o caso da presente lide.

Assim, determino o cumprimento conforme a Súmula 490 do STJ, devendo 

os autos serem remetidos ao reexame necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63996 Nr: 1358-75.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene dos Santos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Não havendo interposição de recurso, bem como pedido de cumprimento 

de sentença, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64863 Nr: 2136-45.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeliana Cristina Soares de Melo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA. Vistos etc. Isto posto, presente a comprovação de 

reestruturação da carreira da servidora não há mais que se falar em 

percepção das diferenças remuneratórias resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV ocorrida no mês de março de 1994. Diante de todo 

o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da inicial. Sem custas e honorários face a gratuidade da justiça. 

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 1776-13.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Regina da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Vistos etc.

Em sede de cumprimento de sentença, o exequente pugna pela realização 

de penhora no rosto dos autos Código 62284 e determinação judicial para 

que o oficial de justiça certifique quantos bens guarnecem o 

estabelecimento comercial da parte executada (fls.127/128).

Quanto a pedido de penhora no rosto dos autos Código 62284 o indefiro, 

eis que nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil não ficou 

demonstrado pelo exequente que o executado detém bens passíveis de 

penhora ou o respectivo crédito nos mesmos.

Ademais, cumpra-se conforme pleiteado pelo exequente, devendo o oficial 

de justiça certificar os bens que guarnecem o local onde o executado for 

encontrado, ainda que em sua residência ou estabelecimento, nos termo 

do artigo 836, §1º do CPC.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74920 Nr: 3628-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nair Farias Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71699 Nr: 2080-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roseli Uvida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25871 Nr: 3864-68.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Helena Borges Oliveira, Espolio de 

Jocelino de Oliveira Neto- rep. Lucia Helena Borges Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20861 Nr: 3247-45.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino de Oliveira Neto- rep. Lucia 

Helena Borges Oliveira, Lucia Helena Borges Oliveira, Ana Maria 

Derenuusson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25872 Nr: 3865-53.2007.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino de Oliveira Neto- rep. Lucia 

Helena Borges Oliveira, Lucia Helena Borges Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39991 Nr: 448-53.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecio & Araújo Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos etc.

Diante da petição retro, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

em favor do exequente, a quantia disponível às fls. 239, devendo o 

montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do Bradesco S/A; 

Agência nº. 0667-0; Conta Corrente nº 5825-4; Titularidade de José dos 

Santos Neto; CPF sob o nº 492.812.758-72.

Intimem-se e após, em nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000101-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LEITE DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos: 1000101-56.2018.811.0018 Intimar Patrono da 

Parte autora, para manifestação quanto ao teor da certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo legal. Juara MT., 22 de agosto de 2018 Sueli Aparecida 

Mileski Gestora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos: 1000110-18.2018.811.0018 Intimar Patrono da 

Parte autora, para manifestação quanto ao teor da certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo legal. Juara MT., 22 de agosto de 2018 Sueli Aparecida 

Mileski Gestora

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1097-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Borges da Luz, Carlos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos etc.

I - Recebo o processo no estágio em que se encontra.

II - Determino o apensamento do presente feito ao processo código n° 

89429.

III - Após, digam as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41782 Nr: 2217-96.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. J. Kistner - ME-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 41782

DECISÃO

 DEFIRO a efetivação de busca e penhora on line, no sistema RENAJUD de 

veículos em nome do executado, sendo a restrição apenas à sua 

transferência.

Localizado bens, promova-se a penhora e avaliação do veículo 

intimando-se o executado.

INDEFIRO, por ora, o pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal, 

eis que é pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do 

devedor, mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, 

é admitida excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram 

os meios ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de 

penhora, o que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

Em Juara/MT, 14 de agosto de 2018.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 231 Nr: 182-91.1996.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alberto Orsolini Nicolosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3.063/A

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.280/306, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 3725-09.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME, Luiz Carlos Ortiz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.251/259, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1617-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão, Renato Loch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de diligencias, conforme informado pela Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3617-09.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Jose de Oliveira 

Neto, Vanessa Francieli da Silva, Adriane Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono do autor para que se manifeste quanto ao teor da certidão 

da srª. Oficial, bem como providencie o complemento da diligencia ali 

socilitada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-08.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

GILMAR DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010346-75.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

KEIJIRO NEZU & EDA NEZU LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010299-04.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010279-13.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

VASCO MARTINS INACIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-68.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CORTEZ SANCHES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010435-98.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

KATHUSSYA APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (ADVOGADO(A))

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-18.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Considerando as disposições do art. 512 da CNGC em que dispõe que o 

protocolo de bloqueio equivale ao termo de penhora, promovo a 

INTIMAÇÃO das partes em litígio, em especial a parte executada, para a 

oposição de embargos/impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010178-73.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CEZAR TABORDA (EXECUTADO)

 

Considerando as disposições do art. 512 da CNGC em que dispõe que o 

protocolo de bloqueio equivale ao termo de penhora, promovo a 

INTIMAÇÃO das partes em litígio, em especial a parte executada, para a 

oposição de embargos/impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-68.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALDINEI NEVE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Considerando as disposições do art. 512 da CNGC em que dispõe que o 

protocolo de bloqueio equivale ao termo de penhora, promovo a 

INTIMAÇÃO das partes em litígio, em especial a parte executada, para a 

oposição de embargos/impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

ANDRE KOIKE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Considerando as disposições do art. 512 da CNGC em que dispõe que o 

protocolo de bloqueio equivale ao termo de penhora, promovo a 

INTIMAÇÃO das partes em litígio, em especial a parte executada, para a 

oposição de embargos/impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIRA APARECIDA COSTA DA LUZ (REQUERIDO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14863244, promovo 

a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no 

prazo de 10 dias acerca do endereço atualizado do(a) promovido(a), sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000202-30.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINY APARECIDA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-95.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA ARRUDA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010485-95.2014.8.11.0018 REQUERENTE: VANIA ARRUDA 

DOS REIS REQUERIDO: CLARO S/A DESPACHO INDEFIRO o pleito de ID: 

8946218, eis que inobstante a suposta litigância de má-fé do antigo 

patrono da parte autora que ajuizou a presente ação, a condenação em 

multa, custas processuais e honorários advocatícios deveria ser atacado 

por meios próprios. Cumpra-se o determinado no ID: 8946196. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010545-05.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS DE FREITAS AZAMBUJA (EXEQUENTE)

ELCIO LIMA DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLENE BENITES (ADVOGADO(A))

CLAUDIR BASSIQUETI (EXECUTADO)

 

Processo nº 8010545-05.2013.8.11.0018 EXEQUENTE: BRAS DE FREITAS 

AZAMBUJA EXECUTADO: CLAUDIR BASSIQUETI DESPACHO 

Considerando o lapso temporal entre o pedido de suspensão do feito de 

ID: 11375911 até a presente data, intime-se a parte exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito, indicando endereço 

atualizado e bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000021-92.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: AMANDA ALBERTINI COLET EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se no evento n. 15932131, que a parte promovente foi intimada 

a cumprir a determinação da decisão no evento n. 15870870 – apresentar 

o título original para ser conferido e carimbado pela secretaria. Contudo, 

manteve-se inerte. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

IVA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 1000091-12.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IVA DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - 

SICREDI UNIVALES MT DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que este feito não comporta o julgamento 

antecipado, eis que há necessidade das partes apresentarem maiores 

esclarecimentos quanto às suas alegações. Nestes termos, e consoante o 
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permissivo no art. 370 do CPC, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de setembro de 2018 (quinta-feira), às 10h00min, 

a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara, oportunidade em 

que será colhido o depoimento pessoal das partes, bem como as 

respectivas testemunhas, caso haja interesse na sua oitiva, devendo as 

partes levarem consigo ao ato solene independente de intimação. 

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato solene. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT para apreciação e homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 DECISÃO 

HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz 

leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

-

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-33.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

NILTON CESAR IGNACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FABIO ALVES DONIZETI (ADVOGADO(A))

GILMAR RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Darci Ferraz (TESTEMUNHA)

Marinalva Barbosa de Oliveira (TESTEMUNHA)

ERINALDO COSTA PAULINO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ZENIRA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010127-33.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: NILTON CESAR IGNACIO REQUERIDO: GILMAR 

RODRIGUES, ZILMA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de setembro de 2018 (quinta-feira), às 09h00min, 

a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara, oportunidade em 

que será colhido o depoimento pessoal das partes, bem como as 

testemunhas da parte promovida. Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato solene, bem como as testemunhas, por mandado 

conforme requerido, nos endereços declinados na petição do evento n. 

12214568. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT para apreciação e homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 

31010 DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as 

determinações do juiz leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 41718 Nr: 2153-86.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo da Silva Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILDO DA SILVA BENTO, Cpf: 

95684760163, Rg: 1246585-2, Filiação: Ildefonso Bento e Maria Felix 

Ferreira, data de nascimento: 14/03/1977, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, alinhador, Telefone (66)4400-7257. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 23768 Nr: 1788-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 AUTOS Nº 1788-71.2007.811.0018 – Cód. 23768

Recuperando: Márcio Ribeiro de Oliveira

Vistos etc,

Observa-se que o recuperando foi intimado pessoalmente e informou não 

ter interesse em ser transferido para outra Unidade Prisional do Estado, 

desejo este exteriorizado anteriormente.

Assim, aguarde-se os autos em cartório até o cumprimento do requisito 

objetivo para a progressão de regime (09 de maio de 2019).

Considerando a renúncia de fl. 587, intime-se o recuperando para 

constituir novo advogado ou comprovar sua condição de hipossuficiente.

Cumpra-se.

Às providências.

 Juara/MT, 17 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 2739-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Domingo Arruda, Dair Arruda Pereira, 

Lucas Henrique Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 AUTOS Nº 2739-55.2013.811.0018 - CÓDIGO 60162

DENUNCIADO: RODRIGO DOMINGO ARRUDA

DENUNCIADO: DAIR ARRUDA PEREIRA

DENUNCIADO: LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

IMPUTAÇÃO: Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 244-B 

do ECA

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de RODRIGO DOMINGO ARRUDA, DAIR ARRUDA PEREIRA E LUCAS 

HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, pelo delito previsto no artigo 155, § 4º, 

inciso IV, c/c art. 14, II do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei nº 

8.069/90, em concurso material.

A denúncia foi assim redigida:

 “Consta do incluso inquérito policial que na madrugada do dia 09 de maio 

de 2013, por volta das 03 horas, no pátio do CIRETRAN, localizado n Rua 

Campo Grande, Centro, Município de Juara/MT, os acusados, agindo em 

concurso de quatro pessoas, incluindo o adolescente Ferdinando Culman, 

praticaram atos tendentes a subtrair coisa alheia móvel, consistente em 

diversas peças de motocicleta, tais como banco, escapamento, placa, 

tampa de motor, rabeta, maçaneta e outros objetos avaliados em R$ 

581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), conforme auto de apreensão e 

auto de avaliação de fls. 17 e 38, respectivamente, somente não se 

consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Não obstante, os denunciados ainda corromperam ou facilitaram a 

corrupção de Ferdinando Culman, menor de 18 (dezoito) anos, com ele 

praticando infração penal, qual seja, o furto tentado acima descrito”.

Termo de apreensão juntado aos autos à fl. 37, termo de avaliação de fl. 

43.

A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2013 (fl. 59), com resposta à 

acusação as fls. 67/68; 74/75 e 83/84.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada 

audiência de instrução e julgamento para colheita de provas.

Nessa oportunidade foram inquiridas as testemunhas Emerson Rodrigues, 

Luiz Fernandes de Araújo Filho, Márcio Cezar de Souza e Ferdinando 

Culman (mídia de fl. 115). Por fim, os acusados foram interrogados (mídia 

de fl. 138).
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 O Ministério Público apresentou seus memoriais requerendo a 

condenação dos acusados como incursos nas penas dos artigos 155, § 

4º, inciso IV do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso material de crimes.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor dos acusados 

Lucas Henrique Pereira da Silva e Dair Arruda Pereira (fls. 139/143)

O acusado Rodrigo Domingo Arruda, por meio de advogado constituído, 

apresentou seus memoriais (fls. 144/147).

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR PRATICADO PELOS ACUSADOS 

DAIR ARRUDA PEREIRA E LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Pois bem, o crime de corrupção de menor tem pena máxima cominada em 

abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que prescreve em 8 

(oito) anos, nos moldes do inciso IV, do artigo 109 do Código Penal.

Em conformidade com o artigo 117, I do Código Penal, tem-se como uma 

das causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia:

 Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se.

 I. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

Conforme consta dos autos os acusados Dair Arruda Pereira e Lucas 

Henrique Pereira da Silva há época dos fatos contavam com menos de 21 

(vinte e um) anos, de modo que o prazo prescricional será reduzido pela 

metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, prescrevendo em 4 

(quatro) anos.

 Assim, considerando que a denúncia foi recebida no dia 11 de junho de 

2013, verificando o decurso de mais de 4 (quatro) anos do recebimento da 

denúncia até o presente momento, a decretação da extinção da 

punibilidade é medida de rigor.

Sendo matéria de ordem pública, mister o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o decurso do lapso 

temporal supracitado.

DO DELITO DE FURTO IMPUTADO AOS ACUSADOS.

Tratando-se de crime de furto, impende observarmos, em primeiro lugar, a 

tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a existência 

das elementares do crime:

Art. 155 do Código Penal:

“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Na precisa lição de Cézar Roberto Bittencourt:

“Subtrair significa tirar, retirar, surrupiar, tirar às escondidas. Subtrair não 

é a simples retirada do lugar em que se encontrava; é necessário, a 

posteriori, sujeitá-la ao poder de disposição do agente. A finalidade deste 

é dispor da coisa com animus definitivo, para si ou para outrem. O 

ordenamento jurídico brasileiro continua não punindo criminalmente o furto 

de uso. A coisa objeto da subtração tem de ser móvel, sendo-lhe 

equiparada a energia elétrica. A coisa móvel tem de ser alheia. Coisa sem 

dono ou pode este abandonada não pode ser objeto de furto. Subtrair 

coisa própria constitui conduta atípica. A coisa precisa ser 

economicamente apreciável”. Código Peal Comentado. 7ª edição. Editora. 

Saraiva.

 No caso em tela, restaram sobejamente comprovadas as elementares 

delitivas, senão vejamos:

Consta dos autos que no dia 09 de maio de 2013, por volta de 03 horas da 

madrugada, no pátio do CIRETRAN, localizado na Rua Campo Grande, 

Centro, Município de Juara/MT, os acusados agindo em concurso de 

quatro pessoas, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em diversas 

peças de motocicleta, tais como banco, escapamento, placa, tampa de 

motor, rabeta, maçaneta e outras, objetos avaliados em R$ 581,00 

(quinhentos e oitenta reais).

Demonstrada a tipicidade formal do fato, cumpre aferir a existência de 

tipicidade material.

 A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo 

de declaração das testemunhas, termo de apreensão, termo de entrega, 

boletim de ocorrência e termo de avaliação.

A autoria é induvidosa.

O acusado Lucas Henrique Pereira da Silva ouvido em Juízo confessa a 

autoria delitiva e descreve que o menor Ferdinando teve a ideia de 

adentrar no pátio do CIRETRAN e subtrair as peças das motocicletas. 

Relata que assim que pegaram os objetos foram presos em flagrante pela 

polícia militar.

 A versão de Lucas é confirmada pelos acusados Rodrigo Domingo 

Arruda e Dair Arruda Pereira, os quais afirmaram que foram presos em 

flagrante logo após adentrar no pátio do CIRETRAN e subtrair as peças.

Percebe-se que todos os acusados tentam minimizar a situação, narrando 

que o menor Ferdinando teve a ideia de subtrair os objetos, contudo, é 

importante ressaltar que tal alegação não os exime da responsabilidade 

penal.

O policial militar que atuou no caso em tela, Márcio Cezar de Souza, narrou 

em Juízo que a guarnição foi acionada, via 190, onde o comunicante 

relatava que haviam pessoas no pátio do CIRETRAN mechando nos 

veículos. Aduziu que foram até o local e perceberam a presença de duas 

motocicletas estacionadas em local ermo debaixo de uma árvore. Relatou 

que o companheiro de farda ficou no local onde as motocicletas estavam 

estacionadas enquanto isso foi até o pátio do CIRETRAN, sendo que os 

acusados ao perceber sua presença pulou o muro com as peças nas 

mãos indo até o local onde as motocicletas ficaram estacionadas. 

Segundo o policial militar logo que os acusados chegaram ao local foram 

presos pelo policial Emerson.

O policial esclareceu ainda que um dos acusados conseguiu fugir bem 

como que os réus estavam acompanhados de um menor de idade que foi 

apreendido.

O Sargento Emerson Rodrigues que também atuou no caso em tela 

prestou depoimento idêntico ao soldado Márcio.

Ferdinando Culman, menor de idade há época dos fatos, descreve que 

estava na residência de Rodrigo quando tiveram a ideia de adentrar no 

pátio de CIRETRAN e furtar peças de motocicletas que estavam 

apreendidas.

Disse que ficou na frente do CIRETRAN enquanto os acusados 

adentraram e subtraíram as peças, sendo logo após presos por policiais 

militares.

 Portanto, escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo 

suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime furto, em 

conformidade com o descrito na exordial acusatória.

 PASSO À ANÁLISE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, 

INCISO IV, QUAL SEJA, O CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS.

 No que se refere ao concurso de agentes não há qualquer dúvida, pois 

restou sobejamente comprovado que os acusados, em concurso e com 

unidade de desígnios, praticaram o furto das peças de motocicletas.

Portanto, a majorante do concurso de agentes se configura dada a união 

de vontade entre os acusados, uma vez que agiram de forma previamente 

ajustada. Nesse sentido, o julgado a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE 

PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3. 

REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE 

PESSOAS – RECORRENTE QUE SE ENCONTRAVA SOZINHO NO 

MOMENTO DA PRISÃO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI 

SÓ, NÃO AUTORIZA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE (...) 3. Revela-se 

inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de 

pessoas, se ficar evidenciado no arcabouço probatório que o recorrente 

agiu na companhia de outro indivíduo, embora este tenha logrado êxito na 

fuga. (...)”. (TJMT, Ap 48802/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

10/07/2017).

Diante do referido dispositivo, podemos aferir que os acusados agiram em 

concurso para a execução do crime de furto, de modo que todos 

respondem pela pratica tipificada no artigo 155, parágrafo 4º, incisos IV, 

do Código Penal.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR PRATICADO PELO ACUSADO 

RODRIGO DOMINGO ARRUDA.

Não pairam quaisquer dúvidas de que o delito de furto foi praticado na 

presença de menor de 18 (dezoito) anos.

Após grande divergência jurisprudência e doutrinária, o STJ sumulou o 

entendimento de que o crime de corrupção de menores é crime formal que 

independe de prova de sua efetiva corrupção. Vejamos o que diz a 

súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Logo, nos termos do entendimento sumulado, basta a prática de crime na 

presença de menor para a configuração do crime descrito no art. 244-B 

do ECA, motivo pelo qual deve o réu ser condenado, também, por este 
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crime.

 Quanto ao desconhecimento da idade do menor há época dos fatos, tal 

alegação não prospera, porquanto, comprovado durante a instrução 

probatória que todos os envolvidos tinham conhecimento de tal condição.

Ferdinando, menor de idade há época dos fatos, oitivado em Juízo 

confirma que Rodrigo tinha total conhecimento que era menor de idade há 

época dos fatos.

 Nesse sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E 

CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO 

DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. 

Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação caberá a quem a 

fizer. Assim, cabe à defesa provar o estado de ignorância do agente em 

relação à menoridade dos adolescentes que praticam infração penal em 

concurso. Ademais, para configurar o delito de corrupção de menor, por 

ser crime formal (Súmula 500/STJ), além de dispensar a prova da efetiva 

corrupção do menor, dispensaria também a prova de que o réu detinha 

conhecimento acerca da menoridade. Precedentes desta Corte de Justiça. 

Apelo conhecido e não provido. (TJ-DF 20160710018805 

0001689-45.2016.8.07.0003, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de 

Julgamento: 23/02/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 07/03/2017 . Pág.: 235/251).

Apesar de a denúncia ter capitulado o crime como furto tentado é cediço 

que no processo penal o réu se defende dos fatos descritos na denúncia 

como crime, e não da capitulação jurídica.

Analisando as provas colhidas, não há dúvidas, portanto, que a descrição 

dos fatos nos leva a capitular o delito perpetrado em furto consumado, 

qualificado pelo concurso de agentes, e os acusados devem ser 

enquadrados como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV do 

Código Penal.

Registre-se que apesar de o Promotor ter acrescentado que o furto não 

se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, os fatos 

descritos demonstram o contrário.

Saliente-se que a consumação do delito de furto acontece quando ocorre 

a inversão da posse, isto é, quando o agente torna-se possuidor da res 

furtiva, mesmo que por breve espaço de tempo, sendo desnecessário que 

o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que 

“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda 

que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, 

sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No caso em tela, é evidente que o crime de furto se consumou. Os 

acusados e as testemunhas ouvidas em Juízo confirmam que os réus 

foram presos ainda em posse de res furtiva.

É importante ressaltar, por fim, que o crime foi praticado durante o repouso 

noturno, conforme descrito na denúncia e devidamente comprovado 

durante a instrução criminal, devendo incidir a causa de aumento.

A majorante tem razão de ser pelo fato de que durante o repouso noturno 

a vigilância sobre os bens é diminuída.

Nesse sentido a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO NOTURNO - AFASTAMENTO DA 

CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - 

DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA SOBRE A RES - RECURSO IMPROVIDO. Para 

a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do 

Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o repouso 

noturno, período de maior vulnerabilidade da vítima. Ap, 115175/2007, 

DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 13/05/2008, Data da publicação no DJE 20/05/2008

 No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO - PRETENSÃO EM AFASTAR A 

CAUSA DE AUMENTO (ART. 155, § 1º, DO CP) - ARGUMENTOS 

INSUSTENTÁVEIS - PLEITO AINDA EM REDUZIR A PENA PARA O MÍNIMO 

LEGAL E SUBSTITUIR POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - CARÊNCIA DE 

PROVAS - ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - RETRATAÇÃO EM JUÍZO 

INSUSTENTÁVEL - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAR - 

SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO. É cediço que a causa 

de aumento tipificada no art. 155, § 1º, do Código Penal se aplica quando o 

crime for cometido durante o repouso noturno, sendo irrelevante se a 

casa está habitada ou se os moradores estão dormindo. É insustentável a 

pretensão redutora da pena para o mínimo legal alegando falta de 

elementos se é robusto o conjunto probatório, em demonstrar que o 

agente responde por vários outros crimes. Não há que se falar em 

substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito 

quando as circunstâncias são desfavoráveis ao agente, contumaz na 

prática delitiva. Ap, 58260/2008, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/09/2008, Data da 

publicação no DJE 08/10/2008.

 Destarte, comprovadas autoria e materialidade, bem como a tipicidade 

formal e material do fato, a condenação é de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os 

acusados RODRIGO DOMINGO ARRUDA, DAIR ARRUDA PEREIRA E 

LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, nas penas do delito do art. 155, § 

4º, inciso IV, do Código Penal, bem como o acusado RODRIGO DOMINGO 

ARRUDA como incurso nas penas do artigo 244-B do ECA, cuja pena 

passo a dosar. Com relação ao crime de corrupção de menor praticado 

pelos denunciados Dair Arruda Pereira e Lucas Henrique Pereira da Silva, 

extingo a punibilidade dos acusados, com fulcro no art. 107, inciso V, do 

Código Penal, em razão da prescrição.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA, PRIMEIRAMENTE COM RELAÇÃO AO 

ACUSADO DAIR ARRUDA PEREIRA.

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

 Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes 

criminais imaculados; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir 

sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; os motivos do 

delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e consequências do 

crime não foram altamente graves, pois a vítima recuperou a maiorias dos 

objetos furtados, sem maiores prejuízos e, por fim, quanto ao 

comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração 

penal.

Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao 

acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de 

reclusão, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção 

e reprovação do ilícito praticado.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes.

Por outro lado, observa-se a presença da circunstância atenuante da 

confissão (65, III, “d” do CP), utilizada para fundamentar a condenação 

(súmula 545, STJ), bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do 

Código Penal, qual seja, ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos na 

data do fato. Contudo, uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do 

mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, fica a pena dosada em 2 

(dois) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição da pena. Por outro lado, há causa de aumento 

consistente no furto noturno, razão pela qual deve a pena ser acrescida 

em 1/3 (um terço), resultando a sanção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à fração de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal, fixo o regime aberto para 

cumprimento da reprimenda.

 Observa-se que o réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

 No que tange ao pedido de indenização em favor da vítima, é cediço que a 

indenização de que trata o art. 387, inc. IV, do CPP, não pode ser fixada 

na sentença condenatória, se o tema não foi debatido durante a instrução. 

Assim, tendo em vista que tal pleito não foi objeto de instrução, deixo de 

fixar valor mínimo de indenização em favor da vítima.

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO LUCAS HENRIQUE 

PEREIRA DA SILVA

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

 Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes 

criminais imaculados; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir 

sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; os motivos do 

delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e consequências do 

crime não foram altamente graves, pois a vítima recuperou a maiorias dos 
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objetos furtados, sem maiores prejuízos e, por fim, quanto ao 

comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração 

penal.

Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao 

acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de 

reclusão, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção 

e reprovação do ilícito praticado.

Não verifico a presença de circunstância agravante.

Por outro lado, observa-se a presença da circunstância atenuante da 

confissão (65, III, “d” do CP), utilizada para fundamentar a condenação 

(súmula 545, STJ), bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do 

Código Penal, qual seja, ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos na 

data do fato. Contudo, uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do 

mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, fica a pena dosada em 2 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causa de diminuição da pena. Por outro lado, há causa de aumento 

consistente no furto noturno, razão pela qual deve a pena ser acrescida 

em 1/3 (um terço), resultando a sanção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à fração de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal, fixo o regime aberto para 

cumprimento da reprimenda.

 Observa-se que o réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

 No que tange ao pedido de indenização em favor da vítima, é cediço que a 

indenização de que trata o art. 387, inc. IV, do CPP, não pode ser fixada 

na sentença condenatória, se o tema não foi debatido durante a instrução. 

Assim, tendo em vista que tal pleito não foi objeto de instrução, deixo de 

fixar valor mínimo de indenização em favor da vítima.

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO DO DELITO DE FURTO PRATICADO 

PELO ACUSADO RODRIGO DOMINGO DE ARRUDA

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

 Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes 

criminais imaculados; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir 

sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; os motivos do 

delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e consequências do 

crime não foram altamente graves, pois a vítima recuperou a maiorias dos 

objetos furtados, sem maiores prejuízos e, por fim, quanto ao 

comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração 

penal.

Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao 

acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e 

necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Não verifico a presença de circunstância agravante.

Por outro lado, observa-se a presença da circunstância atenuante da 

confissão (65, III, “d” do CP), utilizada para fundamentar a condenação 

(súmula 545, STJ). Contudo, uma vez que a pena não pode ser fixada 

aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, fica a pena 

dosada em 2 (dois) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição da pena. Por outro lado, há causa de aumento 

consistente no furto noturno, razão pela qual deve a pena ser acrescida 

em 1/3 (um terço), resultando a sanção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à fração de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal, fixo o regime aberto para 

cumprimento da reprimenda.

 DA DOSIMETRIA DE PENA EM RELAÇÃO CRIME DE CORRUPÇÃO DE 

MENOR PRATICADO PELO ACUSADO RODRIGO DOMINGO ARRUDA.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade é normal à espécie; antecedentes criminais imaculados à 

época dos fatos, sua conduta social é neutra não devendo ser valorada, 

personalidade não pode ser considerada criminosa, por falta de maiores 

elementos; os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias 

do crime, outrossim, são comuns à espécie; no que tange às 

consequências do crime observa-se que não há nada a ser valorado; 

comportamento da vítima não deve ser valorada.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

 Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como causas de 

aumento ou diminuição da pena. Assim, mantenho a pena anteriormente 

fixada, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Considerando que foram duas condutas geradoras de dois crimes 

diferentes (furto e corrupção de menor), aplico o cúmulo material do artigo 

69 do Código Penal totalizando 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão 

e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo há época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal, fixo o regime aberto para 

cumprimento da reprimenda.

 Observa-se que o réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

 DISPOSIÇÕES FINAIS:

Concedo o direito do acusados de recorrerem em liberdade, porquanto 

não há elementos que justifiquem sua prisão cautelar.

Custas pelos condenados (CPP, art. 804).

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; 

anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução 

definitiva; baixe-se, após, o feito do relatório mensal à colenda 

Corregedoria Geral de Justiça e aguarde-se o comunicado do cumprimento 

da pena, quando então, arquive-se em definitivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 20 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87138 Nr: 301-17.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc, considerando que o acusado não foi intimado da presente 

audiência, redesigno a solenidade para o dia 2 de abril de 2019, às 

16h30min. Intime-se o acusado e as testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101015 Nr: 7272-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Matias Aleixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 CÓD. 101015

Vistos.

Considerando o teor do ofício retro, informando a participação da 

Promotora de Justiça em curso jurídico na Capital nos dias 16 e 17 de 

agosto do corrente ano, redesigno a audiência outrora marcada para o dia 

10 de setembro de 2018, às 17h15min.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 66403 Nr: 3316-96.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Alves do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GERALDO ALVES DO CARMO, 

Cpf: 89441435104, Rg: 1.215.810-0, Filiação: Joaquim Alves e Efigênia 

Alves do Carmo, data de nascimento: 13/12/1973, brasileiro(a), natural de 

Boa Esperança-ES, convivente, lombador/pedreiro, Telefone 9926-0426. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado José Geraldo Alves do Carmo pela 

prática dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos no 

âmbito daviolência doméstica, em concurso material (art. 129, §9º, c/c art. 

147, na forma do art. 69, todos do Código Penal), de modo que passo a 

dosar as respectivas penas a ser aplicadas, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.Em relação aos delitos 

imputados ao denunciado, considerando o mesmo juízo de reprovabilidade, 

impõe-se única análise das diretrizes do artigo 59, do Código Penal. 

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes 

criminais: não possui certidão positiva nos autos;Conduta social: inexistem 

nos autos elementos suficientes para aferir;Personalidade: não há 

elementos suficientes para analisá-la, razão por que deixo de valorá-la; 

Motivos: são próprios do tipo violado;Circunstâncias e consequências: 

São próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;Comportamento da 

vítima: revelou-se neutra, porque a vítima em nada contribuiu para a 

conduta ilícita do agressor.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base, para o delito de lesão corporal 

qualificada por violência doméstica em 3 (três) meses de detenção e para 

o crime de ameaça em 1 (um) mês de detenção.Denoto que não incide ao 

caso circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de 

aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena, 

em 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal 

qualificada por violência doméstica e 1 (um) mês de detenção pela prática 

do crime de ameaça.Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do 

CP às penas em análise, deve o réu cumprir 4 (quatro) meses de 

detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas.Em 

análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como 

dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso 

concreto, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena.Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas 

restritivas de direito (CP, 44).Tendo em vista que a pena é inferior a dois 

anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, 

devendo o réu cumprir as seguintes condições pelo prazo de dois anos: 

a) proibição de frequentar bares, boates e afins. b) proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar 

e justificar suas atividades.Considerando que nos autos não existem 

elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de 

fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, 

nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno o réu em custas processuais 

na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao 

acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o 

trânsito em julgado:

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 22 de agosto de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73385 Nr: 2854-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

TATIANE RIBEIRO BOTELHO (AUTOR(A))

SILVANO SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (RÉU)

 

Intimar da audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 

27/09/2018 às 10h30min na sala de audiência dos CEJUSC - JUÍNA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001033-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE FREITAS (AUTOR(A))

DOUGLAS MARCEL DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Intimar da audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 

18/10/2018 às 9h40min na sala de audiência dos CEJUSC - JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

DOUGLAS AGUSTINI (HERDEIRO)

MARLON JULIANO AGUSTINI (HERDEIRO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 1000294-50.2018.8.11.0025 

Requerente: Franciele Keller e Outros Requerido: Espólio de Gabriel 

Agustini INVENTÁRIO JUDICIAL VISTO, Compulsando os autos, é fácil 

perceber que recém iniciada a tramitação do procedimento de inventário 

judicial dos bens do de cujus, sucessivos petitórios se repetem, 

insistentemente, para tratar de questões prosaicas, rotineiras, inerentes 

ao encargo assumido pela inventariante, mas que acabam por travar o 

andamento regular e linear do feito, muito porque há uma evidente cizânia 

entre os herdeiros do Espólio de Gabriel Agustini, que, aparentemente, 

estão mais preocupados com as atividades e comportamentos dos outros 

meeiros, do que em solucionar, de modo eficaz, célere, regular a partilha 

patrimonial que precisa ser feita. Dito isso, verifica-se que em decisão 

anterior (id. 12818298), determinou-se que: (a) a inventariante juntasse 

provas documentais válidas, da união estável afirmada por ele como 

condição de permanecer funcionando como inventariante no feito; (b) 

fossem os coherdeiros intimados a se manifestar sobre os documentos 

eventualmente juntados pela inventariante, bem como sobre as primeiras 

declarações apresentadas; (c) prestasse a inventariante contas dos bens 

sob sua administração, inclusive dos valores existentes em conta 

bancária, antes do falecimento do de cujus. Já produzidas as provas que 

a inventariante julgou suficientes a demonstrar sua condição de 

companheira do falecido, bem como apresentados esclarecimentos sobre 

o destino dos valores depositados em conta corrente, que não foram 

utilizados como alegou-se de início, assim como verberado pela 
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inventariante que bens imóveis cuja posse e domínio útil seriam 

pertencentes ao de cujus, mas estariam sendo embaraçados em seu uso 

e administração por terceiros (parentes do falecido que se recusariam a 

outorgar-lhe os títulos de propriedade) e pelos próprios coherdeiros, já 

que, mesmo sem o cadeado na porteira da propriedade rural em que 

estaria apascentado o gado do Espólio, o caseiro responsável pelo trato 

dos animais e da propriedade, se recusaria a obedecer ordens da 

administradora dos bens, afirmando que só aceitaria comandos do 

herdeiro mais velho, filho do de cujus (Douglas), determino sejam abertas 

vistas dos autos aos coherdeiros, para que se manifestem, no prazo de 

15 dias, sobre todas as questões acima apontadas. Modo outro, havendo 

pedido da inventariante de liberação de valores, por alvará judicial, para 

que possa prestar contas a posteriori, porque, segundo afirma, seria 

dependente do de cujus e a única renda existente seria o patrimônio 

líquido que ele deixou, bem como formulado pedido alternativo de “venda 

de todos semoventes, arrendamento da área e do gado”, entendo que a 

questão merece uma análise mais acurada. Salta aos olhos que, no caso 

presente, revela a inventariante enorme dificuldade em compreender o 

múnus que lhe foi outorgado, na medida em que parece outorgar ao juízo a 

responsabilidade de administrar o patrimônio que lhe foi entregue para 

gerir em nome da coletividade de herdeiros. De modo bem direto: não cabe 

ao juízo optar – como parece sugerir a petição de id. 1307883 – por esta 

ou aquela modalidade de administração dos bens da herança, exatamente 

porque o encargo é daquele nomeado como inventariante, a quem cabe 

exercer a função de auxiliar do juízo, zelando para a conservação e a 

geração de dividendos do monte-mor, até que ele seja partilhado. Colhe-se 

da jurisprudência moderna: “O inventariante exerce a função de auxiliar do 

juízo e a ele compete representar o espólio e administrar os bens, 

cuidando deles com a mesma diligência que teria se fossem seus. 

Inteligência do art. 991, inc. II, do CPC (...)” (TJ/RS, Agravo de instrumento 

n. 70011607322, Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves). 

Desse modo, nada há a se apreciar no pedido incidental de alienação de 

todos semoventes, ou arrendamento de pasto, ou qualquer outra questão 

que seja atinente ao desempenho do múnus processual que o 

inventariante assume, porque descabe ao Judiciário definir o modo de 

administrar, cabendo-lhe, tão somente, o controle, fiscalização e 

autorização dos atos praticados no desenrolar do processo, porque, 

repita-se, quem atua como auxiliar do juízo, administrando o monte-mor, é 

o inventariante, que prestará as contas e assumirá as consequências de 

seus atos de gestão da coisa comum, o que, aliás, é destacado pela 

doutrina civilista, ao enumerar os deveres do inventariante: “Cuidará para 

que os bens não se deteriorem, estraguem ou simplesmente sejam 

desviados do monte-mor, inclusive, buscará as melhores formas de tornar 

produtivo o patrimônio e cercará de todas as garantias os contratos de 

arrendamento, de locação, bem como as aplicações bancárias que fizer. 

Não se descurará dos impostos e encargos pendentes, dando real 

prioridade às obrigações já vencidas, e na iminência de serem 

executadas. Providenciará a aproximação de herdeiros descontentes, e 

dirimirá as dúvidas que geralmente surgem”. (Rizzardo, Arnaldo, ‘Direito 

das Sucessões’, 3ª ed., ed. Forense, p. 631). Noutro passo, havendo 

pedido de liberação de alvará para movimentação da conta corrente 

aberta pela inventariante para administrar as dívidas comuns da herança e 

custear as despesas ordinárias para sua mantença e de seus filhos 

menores, há, mais uma vez que se recordar que o inventariante não atua 

no seu interesse e sim no de todo patrimônio da herança, e as hipóteses 

em que possui liberdade de atuação estão, numerus clausus, descritas no 

art. 922 do NCPC, quando assinala que: “Art. 922 - Incumbe ainda ao 

inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I- alienar 

bens de qualquer espécie; II- transigir em juízo ou fora dele; III- pagar 

dívidas do espólio; IV- fazer as despesas necessárias com a 

conservação e o melhoramento dos bens do espólio”. Vale dizer: a gestão 

patrimonial atribuída ao inventariante não se convola em atividade 

econômica propriamente dita, e ainda que possa e deva a meeira e os 

herdeiros menores, desde que comprovadamente dependentes do de 

cujus, encontrar meios de subsistência durante a tramitação do inventário, 

essa solução é pontual, estritamente relacionada às despesas básicas de 

manutenção dos dependentes, não existindo qualquer previsão legal que 

autorize, sem qualquer parâmetro, que o inventariante movimente contas 

bancárias e aplicações financeiras, a não ser que tenham por finalidade 

uma dessas quatro hipóteses descritas na lei. Sobre o tema, colho 

novamente da jurisprudência: “Assim, não aduziu necessidade de: a) 

movimentação da referida conta bancária para transigir em juízo ou fora 

dele; b) de pagar dívidas do espólio ou c) de efetuar as despesas 

necessárias com a conservação e melhoramento dos bens da massa. A 

lei exige do inventariante a prestação de contas do que administra. Mutatis 

mutandis, deveria a Agravante, em relação ao pedido de administração 

dos valores depositados na conta bancária do de cujus, declinar a razão 

pela qual formula o pedido, uma vez que, em perfunctória leitura, 

poder-se-ia imaginar que pretendeu, na verdade, a movimentação 

bancária da mencionada conta, o que só poderia fazê-lo, como dito, na 

forma do art. 992, do CPC. (...) A cognição do requerimento que se formula 

incidentalmente em processo de inventário, a pretender o levantamento de 

quantia ou mesmo a expedição de alvará para a realização de atos que 

dependam de autorização judicial, tem natureza de jurisdição voluntária, a 

indicar a incidência do disposto no art. 1.109 do Código de Processo Civil. 

... A mais forte característica do procedimento de jurisdição voluntária é o 

julgamento pelo critério da equidade, autorizado o juiz pelo disposto nos 

arts. 127 e 1.109 do Código de Processo Civil, a conceder a solução mais 

conveniente ao caso em julgamento. ... Quem gerencia bens inventariados 

não atua na satisfação dos interesses próprios e tem o dever de prestar 

contas de sua administração (...)” (TJ/RJ, 6ª Câmara Cível, Agravo de 

Instrumento Nº: 0035249-61.2010.8.19.0000, Relator: Desembargador 

Marcelo Lima Buhatem). Dessarte, se a própria inventariante afirma que 

suas despesas mensais giram em torno de R$ 4.000,00, então a 

autorização somente abrange esse montante, e, saliente-se, desde que 

mês a mês, apresente as contas, com documentos fiscais e recibos 

válidos, demonstrando o dispêndio do valor e sua destinação, 

EXCLUSIVAMENTE, para despesas ordinárias com alimentação, saúde e 

educação dela e de seus filhos. Portanto, defiro a expedição de alvará 

judicial, no valor de R$ 4.000,00, a fim de custear as despesas 

comprovadamente necessárias à mantença da família do de cujus 

(inventariante e dois filhos menores), condicionando eventuais liberações 

à demonstração da necessidade e à prestação de contas dos valores 

liberados, indeferindo o pedido de autorização sem controle para 

movimentação da conta bancária e prestação de contas futuras, porque, 

repita-se, a administração do Espólio é um múnus em favor da coletividade 

de herdeiros e não um meio de levantamento antecipado de bens do 

monte-mor antes da partilha. Ao demais, cumpra a Secretaria a ordem 

anterior, quanto à abertura de vistas dos autos aos coherdeiros, para 

manifestação sobre as primeiras declarações, os documentos carreados 

pela inventariante para comprovar a alegada união estável com o de cujus, 

e as afirmações de que estariam impedindo a administração dos bens da 

herança que estão sob suas posses. Prazo de 15 dias. Adotadas todas 

as providências, conclusos para ulteriores deliberações e 

impulsionamento do feito. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 22 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

G. D. S. S. (ADVOGADO(A))

O. A. D. N. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: SAULO DE TARSO RODRIGUES GONCALVES 

EMBARGADO: OZANA ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE 

ALVES DO NASCIMENTO GONÇALVES Vistos etc. Inicialmente, apense-se 

aos Autos nº 1000031-52.2017.8.11.0025. Se tempestivos, RECEBO os 

embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano, ainda que numa análise perfunctória. OUÇA-SE 

a parte Embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do 

CPC. Vale anotar que as razões apresentadas pelo Embargante não 

justificam a suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 

919,§1º do CPC, autoriza referida suspensão desde que presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória e que esteja a execução 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o 

caso dos autos. Portanto, DEIXO de aplicar ao presente efeito suspensivo, 

nada impedindo que a presente decisão seja revista, a requerimento da 
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parte, se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. NOMEIO 

como advogada dativa a Dra. Hilonês Nepomuceno para prosseguir na 

defesa dos interesses da parte Autora para bem e fielmente cumprir o 

múnus. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína, 06 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

G. D. S. S. (ADVOGADO(A))

O. A. D. N. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: SAULO DE TARSO RODRIGUES GONCALVES 

EMBARGADO: OZANA ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE 

ALVES DO NASCIMENTO GONÇALVES Vistos etc. Inicialmente, apense-se 

aos Autos nº 1000031-52.2017.8.11.0025. Se tempestivos, RECEBO os 

embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano, ainda que numa análise perfunctória. OUÇA-SE 

a parte Embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do 

CPC. Vale anotar que as razões apresentadas pelo Embargante não 

justificam a suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 

919,§1º do CPC, autoriza referida suspensão desde que presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória e que esteja a execução 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o 

caso dos autos. Portanto, DEIXO de aplicar ao presente efeito suspensivo, 

nada impedindo que a presente decisão seja revista, a requerimento da 

parte, se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. NOMEIO 

como advogada dativa a Dra. Hilonês Nepomuceno para prosseguir na 

defesa dos interesses da parte Autora para bem e fielmente cumprir o 

múnus. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína, 06 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000183-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. F. (EXEQUENTE)

A. O. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico deixei de citar Edimilson Freitas dos Santos, 

pois em diligência não localizei a residência da parte. falei com alguns 

moradores, entre eles o Sr. Jacó, que informaram desconhecer a parte. 

Tentei contato pelo celular 9 9982-1768, mas a chamada é encaminhada 

para caixa de mensagens. JUÍNA/MT, 5 de março de 2018. LETICIA DA 

SILVA GOMES Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42032 Nr: 4544-32.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERALINO B. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXECUTADA/REQUERIDA 

ACERCA DA PENHORA DE VALORES REALIZADA ÀS FLS. 66/67, BEM 

COMO PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À 

PENHORA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80351 Nr: 4893-30.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA JORDÂNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 DESPACHO FL. 225: "VISTOS. Compulsando os autos verifico que a 

tentativa de penhora de bens do devedor, por meio do sistema Renajud, foi 

o último ato processual realizado nos autos e, ainda, que a diligência 

restou infrutífera (fl. 222), indefiro o pedido de renovação do ato, 

formulado às fls. 223. No mais, considerando que devidamente intimado, o 

devedor não apresentou impugnação à penhora de fls. 212, expeça-se 

alvará em favor do credor, na forma requerida às fls. 219. Após, intime-se 

o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 5165-58.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696, OMER JOSÉ MALLMANN - OAB:8788-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

Procuradora Federal - OAB:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118497 Nr: 550-78.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Pietrobon Busnello, NILDO BUSNELLO, 

BUSNELLO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

08H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 5623-75.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - 

OAB:24.681/B, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 
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OAB:4686/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DOS ESPELHOS DA 

PESQUISA INFOJUD, ÀS FLS. 158/162, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

FL. 157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 5623-75.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - 

OAB:24.681/B, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Processo n°: 639-48.2009.811.0025 (Código nº: 53769)CREDOR: 

Conceição Rodrigues dos SantosDEVEDOR: Manoel Alves da 

SilvaCUMPRIMENTO DE SENTENÇAVISTOS.[...]Sendo assim, não 

localizados valores pecuniários suficientes para garantia da execução, 

retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização 

de bens expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de 

tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito de 

encontrar bens de propriedade da executada restaram parcialmente 

frutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

para realização de pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido 

formulado.Realizada a pesquisa nos sistemas INFOJUD, dê-se vistas ao 

exequente.Publique-se no DJe.Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Juína/MT, 21 de agosto de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92348 Nr: 397-50.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F X GARCIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS DONAIRE JUNIOR - 

OAB:147.015, LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, 

STEFANIE JIMENEZ WENDE - OAB:OAB/SP 279.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) EIXO COMERCIAL / CENTRO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE 

O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97458 Nr: 5934-27.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIN FORMENTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À(S) FL(S). 66/67 DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 934-75.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALCINEIA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

13.320

 Em face do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo, com análise 

de mérito, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, indeferindo o 

pedido de anulação de ato jurídico tisnado de inválido, mas condeno a 

primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

advindos de seu comportamento ilícito e violador da boa-fé objetiva, a qual 

arbitro em R$ 12.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso, na esteira do entendimento sufragado 

pela Turma de Dissídios Privados do STJ, quando do julgamento do REsp n. 

1.132.866/SP.Ante a sucumbência recíproca, distribuo seu ônus, da 

seguinte maneira: custas 65% pela autora e 35% pelo primeiro requerido, 

isento o segundo demandado, porque inexiste derrota processual para 

ele. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito 

econômico buscado com a ação (ou seja, a titulação do imóvel mais os 

danos morais, o que deverá ser quantificado em sede de liquidação de 

sentença, já que o valor constante na inicial é flagrantemente errado), que 

deverão ser pagos na seguinte proporção: 45% ao causídico que 

representou o segundo requerido; 35% ao advogado do INTERMAT e 20% 

ao representante técnico da autora.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da 

sentença.P.I.C.Juína/MT, 22 de agosto de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84599 Nr: 5012-54.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR NASCIMENTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 5012-54.2011.811.0025 - Código 84599

Autor: Osmar Nascimento Cardoso

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

V I S T O S,

 Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 187/188, conforme dispõe o 

art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

REMETAM-SE as cópias necessárias dos documentos constantes da 

presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, em 

cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM.

 Com aporte dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Se concordes, desde já, HOMOLOGO-O.

Ato contínuo, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos 

termos do art. 535, §3º, II, do CPC.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 
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sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 3 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120868 Nr: 1928-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMAR CURZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 49-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82171 Nr: 1992-55.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS, CARLOS BARBOSA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 SENTENÇA FLS. 361/367: "VISTOS, ETC. [...] Diante tudo o que se expôs, 

conheço da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual, e, 

no mérito, julgo procedente o pedido para: i) reconhecer o cometimento de 

ato de improbidade administrativa, nos moldes do art. 11, caput e inciso I 

da Lei nº 8.492/92, pela violação direta e dolosa dos princípios da 

impessoalidade e da moralidade administrativa, perpetrada pela 

contratação irregular pelo Município de Castanheira/MT, durante a gestão 

do Prefeito Genes Oliveira Rios, da empresa V. Prates de Oliveira, 

administrada e representada pelo vereador integrante de sua base de 

sustentação política, sr. Carlos Barbosa do Nascimento, durante exercício 

do mandato parlamentar, para prestar serviços públicos de transporte 

coletivo escolar; ii)aplicar aos dois requeridos, à época dos fatos 

detentores de mandatos eletivos, mas que não se acham hoje no 

desempenho de funções públicas – ao menos pela prova dos autos -, as 

seguintes sanções decorrentes do ato ímprobo praticado: ii.i) suspensão 

de seus direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, 

seja as pessoas físicas, seja a pessoa jurídica administrada e 

representada pelo condenado Carlos Barbosa (V. Prates de Oliveira ou 

suas sucessoras/subsidiárias) pelo prazo de 3 anos; ii.ii) multa civil, 

arbitrada no montante de 5 x (cinco vezes) o valor do contrato tisnado de 

improbidade, que deverá ser paga, pro rata, pelos condenados, 

determinando-se a indisponibilização de seus bens e patrimônios, até o 

limite necessário para garantir o pagamento da sanção aplicada; Condeno 

os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas 

na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios 

em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e 

AgRg no REsp 1320333/RJ). Publique-se e intime-se, arquivando os autos, 

uma vez transitada em julgado esta sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 2343-33.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 102-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42982 Nr: 2345-03.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE A CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA À FL. 134-V E A CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO À FL. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115714 Nr: 6848-23.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 126/128.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (ADVOGADO(A))

M. A. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Considerando o Despacho Proferido em audiência, INTIME-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, possam especificar as 

provas que pretendem produzir bem como apresentem o rol de 

testemunhas. JUÍNA, 22 de agosto de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (ADVOGADO(A))

M. A. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Considerando o Despacho Proferido em audiência, INTIME-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, possam especificar as 

provas que pretendem produzir bem como apresentem o rol de 

testemunhas. JUÍNA, 22 de agosto de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1000316-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OCONHA FERREIRA (REQUERENTE)

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000316-45.2017.8.11.0025 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Divórcio proposta por THAIS ACONHA FERREIRA em face de 

FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS, já qualificados nos autos. A 

requerente informa que contraiu matrimônio em 25.04.2012 alegando, 

sinteticamente, que está separada de fato desde 24.05.2016 e que na 

constância da união sobreveio 01 (um) filho. Ao final, aduz a inexistência 

de bens a partilhar, requerendo, por fim, a decretação do divórcio. Com a 

inicial, vieram vários documentos (Ids. 5817254, 5817237, 5817238, 

5817500, 5817132). Devidamente citado (Id. 9014740), o requerido se 

manteve inerte, por consequência, decisão judicial Id. 10431006 nomeando 

curador especial para o requerido. Contestação por negativa geral Id. 

11127276. Manifestação favorável ao pleito autoral apresentado pela 

representante do Ministério Público Estadual Id. 12243705. É relatório. 

Decido. Trata-se de ação de divórcio em que se requer a dissolução do 

vínculo matrimonial. Compulsando os autos, constato que as partes são 

casadas civilmente desde 25 de abril de 2012, conforme se vê Id. 

5817237. A ruptura de fato da sociedade conjugal ocorreu no ano de 

2016, ou seja, há 02 (dois) anos. Com efeito, é consabido que o direito ao 

divórcio trata-se de ato potestativo, assim, basta à declaração de vontade 

de um dos consortes para que seja decretado o divórcio, nos termos do 

artigo 226, § 6º da Constituição Federativa da República do Brasil, in 

verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). A jurisprudência reforça a argumentação 

alhures: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 66/2010. Pedido 

de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. Aplicabilidade 

imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos ou motivos 

para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio mantida. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; Ac. 

7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Dessa 

forma, no que diz respeito à decretação do divórcio, a pretensão da 

requerente deve ser acolhida. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 

226, § 6º da Constituição Federal/1988, JULGO PROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, razão por que DECRETO o DIVÓRCIO, declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

de Registro competente. Sem custas processuais em face da gratuidade 

da justiça. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 10 de julho de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000316-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OCONHA FERREIRA (REQUERENTE)

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000316-45.2017.8.11.0025 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Divórcio proposta por THAIS ACONHA FERREIRA em face de 

FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS, já qualificados nos autos. A 

requerente informa que contraiu matrimônio em 25.04.2012 alegando, 

sinteticamente, que está separada de fato desde 24.05.2016 e que na 

constância da união sobreveio 01 (um) filho. Ao final, aduz a inexistência 

de bens a partilhar, requerendo, por fim, a decretação do divórcio. Com a 

inicial, vieram vários documentos (Ids. 5817254, 5817237, 5817238, 

5817500, 5817132). Devidamente citado (Id. 9014740), o requerido se 

manteve inerte, por consequência, decisão judicial Id. 10431006 nomeando 

curador especial para o requerido. Contestação por negativa geral Id. 

11127276. Manifestação favorável ao pleito autoral apresentado pela 

representante do Ministério Público Estadual Id. 12243705. É relatório. 

Decido. Trata-se de ação de divórcio em que se requer a dissolução do 

vínculo matrimonial. Compulsando os autos, constato que as partes são 

casadas civilmente desde 25 de abril de 2012, conforme se vê Id. 

5817237. A ruptura de fato da sociedade conjugal ocorreu no ano de 

2016, ou seja, há 02 (dois) anos. Com efeito, é consabido que o direito ao 

divórcio trata-se de ato potestativo, assim, basta à declaração de vontade 

de um dos consortes para que seja decretado o divórcio, nos termos do 

artigo 226, § 6º da Constituição Federativa da República do Brasil, in 

verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). A jurisprudência reforça a argumentação 

alhures: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 66/2010. Pedido 

de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. Aplicabilidade 

imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos ou motivos 

para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio mantida. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; Ac. 

7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Dessa 

forma, no que diz respeito à decretação do divórcio, a pretensão da 

requerente deve ser acolhida. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 

226, § 6º da Constituição Federal/1988, JULGO PROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, razão por que DECRETO o DIVÓRCIO, declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

de Registro competente. Sem custas processuais em face da gratuidade 

da justiça. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 10 de julho de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000361-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DARE RODRIGUES (REQUERENTE)

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000361-15.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 227.431,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ARROLAMENTO SUMÁRIO (31)/[Inventário e Partilha]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA DARE 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: DECIO RODRIGUES DESPACHO Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a abertura do inventário, que se processará na forma de 

arrolamento sumário. 2. INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita e 

DETERMINO o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária ao final do 

processo, pois, em se tratando de inventário e até prova em contrário, 

cumpre ao espólio o pagamento das referidas despesas[1]. 3. NOMEIO a 

requerente ANGELA DARE RODRIGUES como inventariante que, intimada 

da nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, NCPC). 

4. Dentro de 15 (quinze) dias, contados da data em que prestou o 

compromisso, a inventariante deverá providenciar (se já não tiver sido 

feito): a) Declarações de bens e herdeiros, esboço da partilha amigável e 

(ou) pedido de adjudicação; b) Comprovantes relativos aos bens 

inventariados, negativas fiscais (municipal, estadual e federal), inclusive 

do imposto sobre renda; c) Juntar aos autos a GIA-ITCMD, acompanhada 

da avaliação dos bens realizada pela autoridade fazendária, o 

demonstrativo do cálculo e o comprovante de recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis (ITCMD), ou, se for o caso, a declaração de 

isenção emitida pela Fazenda Pública Estadual. 5. Sobre o plano de 

partilha, INTIMEM-SE os herdeiros não representados a se manifestarem 

se concordam ou não com os seus termos. 6. Após, volte-me concluso. 

Às providências. Juína/MT, 2 de abril de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito [1] APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
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GRATUITA. INVENTÁRIO. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O instituto da AJG se destina a deferir a benesse 

legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem comprometimento do próprio sustento. Para fins de 

concessão da assistência judiciária gratuita, exige-se comprovação de 

situação compatível com o benefício postulado. Tratando-se de inventário, 

as custas processuais devem ser suportadas pelos bens do espólio, não 

pelos herdeiros, descabendo a concessão do benefício legal quando o 

patrimônio é suficiente para arcar com as despesas do processo. (TJMT, 

Ap 51953/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001128-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (AUTOR(A))

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001128-53.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

690,14 (seiscentos e noventa reais e quatorze centavos), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, além 

de protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 21 de agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000463-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000463-71.2017.8.11.0025 Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência c/c com Pedido de 

Repetição do Indébito, interposta por FRIGORIFICO RS LTDA – EPP em 

desfavor de ENERGISA S.A – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE MATO 

GROSSO, todas já qualificadas nos autos. Devidamente intimada, a autora 

apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais (Id. 

7791168, 7793251 e 7793306). Decisão interlocutória à Id. 8766372 

indeferindo a tutela de urgência. Termo de sessão de conciliação 

infrutífera Id. 10097228. Citada, a requerida apresentou contestação Id. 

10346367. Impugnação à contestação Id. 12001555. É o relatório. 

Fundamento e decido. A temática principal trazida à apreciação na 

presente ação diz respeito à possibilidade, ou não, de reclassificação 

tarifária quanto à empresa que desenvolve atividades frigoríficas para a 

tarifa rural, estando atualmente enquadrada na tarifa industrial. Neste 

sentido, aduz a autora que foi enquadrada erroneamente, e de forma 

unilateral pela concessionária, na “classe industrial” quando teria direito de 

ser enquadrada na “classe rural,” o que lhe traz prejuízos financeiros. 

Assevera ter direito a se enquadrar na classe rural em razão de sua 

atividade econômica, pois consta em seu Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica que sua atividade econômica é abate e refrigeração de bovinos, 

nos termos do artigo 16 do Decreto 62.724 de 17 de maio de 1968 (com 

redação dada pelo decreto 3.653/2000). A concessionária, por seu turno, 

acentua que a classificação rural exige o atendimento a determinados 

requisitos não comprovados pelo usuário, e que a atividade frigorífica 

desenvolvida pela autora não se trata de mero beneficiamento ou 

conservação dos produtos agrícolas, mas sim de produção de material 

resultante de processamento industrial, reforçando pela improcedência da 

pretensão inicial (contestação, Id. 10316367). Pois bem. Cumpre lembrar o 

regramento a respeito, que está situado na Resolução nº 

414/2010-ANEEL, que assim dispõe: Art. 4º - A distribuidora deve 

classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela 

exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as 

exceções previstas nesta Resolução. (grifos acrescentados). Parágrafo 

único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização 

da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o 

consumidor tiver direito. Art. 5º - A aplicação das tarifas deve observar as 

classes e subclasses estabelecidas neste artigo. [...] § 2º - A classe 

industrial caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que 

seja desenvolvida atividade industrial, conforme definido na Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, assim como o transporte de 

matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, 

caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, 

desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade 

consumidora industrial. [...] § 4º - A classe rural caracteriza-se pelo 

fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de 

agricultura, pecuária ou aqüicultura, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 

03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses: (Redação dada 

pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) (grifos acrescentados). I - 

agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida 

atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a 

conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o 

fornecimento para: (Redação dada pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) 

a) a carga instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente 

destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura 

de subsistência; e (Redação dada pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) 

(grifos acrescentados). b) o titular da unidade consumidora deve possuir 

registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento 

hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária. (Redação dada 

pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) (grifos acrescentados). V - 

agroindustrial: independente de sua localização, que se dedicar a 

atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou 

beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, 

mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência 

disponibilizada seja de até 112,5 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 

449, de 20.09.2011) (grifos acrescentados). De igual modo a Resolução 

nº 800, de 19.12.2017, da ANEEL, que dispõe sobre a Regulamentação da 

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, assim estabelece: Art. 53-J - 

Na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, no Decreto nº 

62.724, de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 2013, enquadram-se as 

unidades consumidoras que desenvolvam as atividades dispostas nas 

seguintes subclasses: [...] V - agroindustrial: indústrias de transformação 

ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, 

mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua 

localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de 

até 112,5 kVA; (grifos acrescentados) Cumpre destacar que se está 

diante de pleito envolvendo a subclasse agroindustrial, a cujo respeito, 

evidentemente, não se pode pretender submeter aos requisitos peculiares 

à subclasse agropecuária, conforme pleiteia a autora, como aqueles 

versados nos incisos I e II do § 4º da Resolução nº 414/2010-ANEEL. Isso 

porque, nos moldes do aludido parágrafo, inciso I “a” e “b”, a carga 

instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente destinada 

à atividade agropecuária e o titular da unidade consumidora deve possuir 

registro de produtor rural, contudo, o registro de produtor rural Id. 6795230 

demonstra que o Sr. Roberto Veronese possui cadastro de produtor rural, 

sendo que a titular da Unidade Consumidora é a empresa Frigorífico RS 

Ltda – EPP. Diante disso, os requisitos que se há de reclamar dizem com 

aqueles descritos no art. 5º, § 4º, V, Resolução nº 414/2010-ANEEL, 

jamais aqueles relativos à agropecuária, eis que não correspondem a 

atividade fabril da autora. Com o perdão da obviedade, agropecuária é 

uma coisa; agroindústria é outra coisa. Cada uma com seus requisitos 

próprios, que não se confundem. Referentemente à CNAE a que alude § 

4º e os grupos 01.1 a 01.6 ou 3.2, tal definição diz com as atividades de 

agricultura, pecuária ou aquicultura, não alcançando a agroindústria e 

como bem esclarece o comprovante de inscrição e situação cadastral da 

autora (Id. 6795228) sua atividade econômica principal é o abate de 

bovinos, e suas atividades secundárias são: matadouro – abate de reses 

sob contrato – exceto abate de suínos; frigorífico – abate de ovinos e 

caprinos; fabricação de produtos de carne; comércio atacadista de 

carnes bovinas, suínas e derivados; e aluguel de máquinas e 

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, restando 

cabalmente descaracterizada a atividade de agricultura. Contudo, 

observa-se que há um trato benéfico à atividade agroindustrial, neste 
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diapasão, já vinha previsto no art. 20, IV, “c”, Resolução nº 

456/2000-ANEEL: Art. 20 - Ficam estabelecidas as seguintes classes e 

subclasses para efeito de aplicação de tarifas: [...] IV - Rural Fornecimento 

para unidade consumidora localizada em área rural, em que seja 

desenvolvida atividade rural, sujeita à comprovação perante a 

concessionária, devendo ser consideradas as seguintes subclasses: [...] 

c) Indústria Rural Fornecimento para unidade consumidora que se dedicar 

a atividades agroindustriais, ou seja, em que seja promovida a 

transformação, o beneficiamento, a armazenagem e a conservação de 

produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência 

posta à sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA.” (Redação dada pela 

Resolução Normativa ANEEL nº 156 de 03.05.2005) (grifos 

acrescentados) (grifos acrescentados). Ocorre, contudo, que a 

subclasse agroindustrial, segundo o art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução 

n. 414/2010 da ANEEL supracitada, bem como a Resolução normativa de 

nº 800/2017 da ANEEL, considera-se na subclasse agroindustrial somente 

se a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. Por evidente, quanto 

aos argumentos da inicial, trata-se de indústria, ou melhor, agroindústria. 

Mas, em que pese tratar-se de agroindústria, irrelevante ante a informação 

contida no contrato Id. 10346381, pois consta no quadro ‘D” do referido 

contrato que a Potência Instalada é de 780 kVA, ou seja, muito além da 

potência que se enquadraria na subclasse agroindustrial. Pelo exposto, 

julgo inteiramente improcedentes os pedidos feitos pela requerente, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a autora 

ao pagamento das custas, taxas e honorários sucumbenciais, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 15 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000463-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000463-71.2017.8.11.0025 Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência c/c com Pedido de 

Repetição do Indébito, interposta por FRIGORIFICO RS LTDA – EPP em 

desfavor de ENERGISA S.A – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE MATO 

GROSSO, todas já qualificadas nos autos. Devidamente intimada, a autora 

apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais (Id. 

7791168, 7793251 e 7793306). Decisão interlocutória à Id. 8766372 

indeferindo a tutela de urgência. Termo de sessão de conciliação 

infrutífera Id. 10097228. Citada, a requerida apresentou contestação Id. 

10346367. Impugnação à contestação Id. 12001555. É o relatório. 

Fundamento e decido. A temática principal trazida à apreciação na 

presente ação diz respeito à possibilidade, ou não, de reclassificação 

tarifária quanto à empresa que desenvolve atividades frigoríficas para a 

tarifa rural, estando atualmente enquadrada na tarifa industrial. Neste 

sentido, aduz a autora que foi enquadrada erroneamente, e de forma 

unilateral pela concessionária, na “classe industrial” quando teria direito de 

ser enquadrada na “classe rural,” o que lhe traz prejuízos financeiros. 

Assevera ter direito a se enquadrar na classe rural em razão de sua 

atividade econômica, pois consta em seu Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica que sua atividade econômica é abate e refrigeração de bovinos, 

nos termos do artigo 16 do Decreto 62.724 de 17 de maio de 1968 (com 

redação dada pelo decreto 3.653/2000). A concessionária, por seu turno, 

acentua que a classificação rural exige o atendimento a determinados 

requisitos não comprovados pelo usuário, e que a atividade frigorífica 

desenvolvida pela autora não se trata de mero beneficiamento ou 

conservação dos produtos agrícolas, mas sim de produção de material 

resultante de processamento industrial, reforçando pela improcedência da 

pretensão inicial (contestação, Id. 10316367). Pois bem. Cumpre lembrar o 

regramento a respeito, que está situado na Resolução nº 

414/2010-ANEEL, que assim dispõe: Art. 4º - A distribuidora deve 

classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela 

exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as 

exceções previstas nesta Resolução. (grifos acrescentados). Parágrafo 

único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização 

da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o 

consumidor tiver direito. Art. 5º - A aplicação das tarifas deve observar as 

classes e subclasses estabelecidas neste artigo. [...] § 2º - A classe 

industrial caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que 

seja desenvolvida atividade industrial, conforme definido na Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, assim como o transporte de 

matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, 

caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, 

desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade 

consumidora industrial. [...] § 4º - A classe rural caracteriza-se pelo 

fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de 

agricultura, pecuária ou aqüicultura, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 

03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses: (Redação dada 

pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) (grifos acrescentados). I - 

agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida 

atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a 

conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o 

fornecimento para: (Redação dada pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) 

a) a carga instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente 

destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura 

de subsistência; e (Redação dada pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) 

(grifos acrescentados). b) o titular da unidade consumidora deve possuir 

registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento 

hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária. (Redação dada 

pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011) (grifos acrescentados). V - 

agroindustrial: independente de sua localização, que se dedicar a 

atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou 

beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, 

mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência 

disponibilizada seja de até 112,5 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 

449, de 20.09.2011) (grifos acrescentados). De igual modo a Resolução 

nº 800, de 19.12.2017, da ANEEL, que dispõe sobre a Regulamentação da 

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, assim estabelece: Art. 53-J - 

Na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, no Decreto nº 

62.724, de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 2013, enquadram-se as 

unidades consumidoras que desenvolvam as atividades dispostas nas 

seguintes subclasses: [...] V - agroindustrial: indústrias de transformação 

ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, 

mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua 

localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de 

até 112,5 kVA; (grifos acrescentados) Cumpre destacar que se está 

diante de pleito envolvendo a subclasse agroindustrial, a cujo respeito, 

evidentemente, não se pode pretender submeter aos requisitos peculiares 

à subclasse agropecuária, conforme pleiteia a autora, como aqueles 

versados nos incisos I e II do § 4º da Resolução nº 414/2010-ANEEL. Isso 

porque, nos moldes do aludido parágrafo, inciso I “a” e “b”, a carga 

instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente destinada 

à atividade agropecuária e o titular da unidade consumidora deve possuir 

registro de produtor rural, contudo, o registro de produtor rural Id. 6795230 

demonstra que o Sr. Roberto Veronese possui cadastro de produtor rural, 

sendo que a titular da Unidade Consumidora é a empresa Frigorífico RS 

Ltda – EPP. Diante disso, os requisitos que se há de reclamar dizem com 

aqueles descritos no art. 5º, § 4º, V, Resolução nº 414/2010-ANEEL, 

jamais aqueles relativos à agropecuária, eis que não correspondem a 

atividade fabril da autora. Com o perdão da obviedade, agropecuária é 

uma coisa; agroindústria é outra coisa. Cada uma com seus requisitos 

próprios, que não se confundem. Referentemente à CNAE a que alude § 

4º e os grupos 01.1 a 01.6 ou 3.2, tal definição diz com as atividades de 

agricultura, pecuária ou aquicultura, não alcançando a agroindústria e 

como bem esclarece o comprovante de inscrição e situação cadastral da 

autora (Id. 6795228) sua atividade econômica principal é o abate de 

bovinos, e suas atividades secundárias são: matadouro – abate de reses 

sob contrato – exceto abate de suínos; frigorífico – abate de ovinos e 

caprinos; fabricação de produtos de carne; comércio atacadista de 

carnes bovinas, suínas e derivados; e aluguel de máquinas e 

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, restando 

cabalmente descaracterizada a atividade de agricultura. Contudo, 

observa-se que há um trato benéfico à atividade agroindustrial, neste 

diapasão, já vinha previsto no art. 20, IV, “c”, Resolução nº 

456/2000-ANEEL: Art. 20 - Ficam estabelecidas as seguintes classes e 
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subclasses para efeito de aplicação de tarifas: [...] IV - Rural Fornecimento 

para unidade consumidora localizada em área rural, em que seja 

desenvolvida atividade rural, sujeita à comprovação perante a 

concessionária, devendo ser consideradas as seguintes subclasses: [...] 

c) Indústria Rural Fornecimento para unidade consumidora que se dedicar 

a atividades agroindustriais, ou seja, em que seja promovida a 

transformação, o beneficiamento, a armazenagem e a conservação de 

produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência 

posta à sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA.” (Redação dada pela 

Resolução Normativa ANEEL nº 156 de 03.05.2005) (grifos 

acrescentados) (grifos acrescentados). Ocorre, contudo, que a 

subclasse agroindustrial, segundo o art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução 

n. 414/2010 da ANEEL supracitada, bem como a Resolução normativa de 

nº 800/2017 da ANEEL, considera-se na subclasse agroindustrial somente 

se a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. Por evidente, quanto 

aos argumentos da inicial, trata-se de indústria, ou melhor, agroindústria. 

Mas, em que pese tratar-se de agroindústria, irrelevante ante a informação 

contida no contrato Id. 10346381, pois consta no quadro ‘D” do referido 

contrato que a Potência Instalada é de 780 kVA, ou seja, muito além da 

potência que se enquadraria na subclasse agroindustrial. Pelo exposto, 

julgo inteiramente improcedentes os pedidos feitos pela requerente, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a autora 

ao pagamento das custas, taxas e honorários sucumbenciais, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 15 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 36628 Nr: 622-80.2007.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA., ODAIR LUIZ 

VERONESE, CÉZAR ANTONIO VERONESE, SERGIO LUIZ VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a)das partes para,que noprazo de 10 (dez)dias requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 132472 Nr: 4106-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCF, TPC, MDDSDC, DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, YOUSSEF SAYAH 

EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Considerando o Despacho de fls.402, INTIME-SE os Representados para 

que façam suas alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100286 Nr: 1585-44.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183599779

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 100286.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 21/08/2018 18:31:28

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU E INTIMAR DA 

AUDIÊNCIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134552 Nr: 5494-89.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 105

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100286 Nr: 1585-44.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

04/09/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183601570

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CARTA PRECATORIA AUTOS 

CODIGO 80971.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Administração do Fórum - Cipó ( TJBA )
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Data de Envio: 22/08/2018 14:27:16

Assunto: PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS DEVIDO QUANTIDADE DE DOCUMENTOS - 

NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183601598

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CARTA PRECATORIA AUTOS 

CODIGO 80971.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Distribuição do Foro de Panambi ( TJRS )

Data de Envio: 22/08/2018 14:34:30

Assunto: PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS DEVIDO QUANTIDADE DE DOCUMENTOS - 

NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183601613

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 80971 - APIAI - SP.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Distribuidor - Apiaí (TJSP) ( TJSP )

Data de Envio: 22/08/2018 14:36:43

Assunto: PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS DEVIDO QUANTIDADE DE DOCUMENTOS - 

NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183601647

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CARTA PRECATORIA AUTOS 

CODIGO 80971.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Salgado ( TJSE )

Data de Envio: 22/08/2018 14:40:34

Assunto: PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS DEVIDO QUANTIDADE DE DOCUMENTOS - 

NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - OBS: SEGUE 

EM DOIS ANEXOS DEVIDO QUANTIDADE DE DOCUMENTOS - NÃO HÁ 

DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183601853

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 80971 - ARARENDA-CE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Comarca de Ararenda - Vara Única ( TJCE )

Data de Envio: 22/08/2018 15:02:43

Assunto: PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS DEVIDO QUANTIDADE DE DOCUMENTOS - 

NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,
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Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 24/08/2018, às 13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-74.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE NEIVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010086-74.2016.8.11.0025 AUTOR: JOSE NEIVA FERNANDES RÉU: 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA AÇÃO 

DECLARATÓRIA VISTOS. Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Conforme se 

dessume dos autos, a parte devedora quitou débito exequendo, bem como 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. 

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do credor na forma requerida 

na petição de ID. 14256679, para saque do valor depositado no ID. 

14251765. Custas pelo devedor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias 

no cartório distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 20 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010272-68.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010272-68.2014.8.11.0025. CREDOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

DEVEDOR: CLARO S/A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISTOS. Trata-se 

de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual afirma a 

executada existir excesso de cálculo no valor exigido pelo exequente, a 

título de liquidação da sentença transitada em julgado que constituiu o título 

executivo em análise. Em verdade, a divergência entre os litigantes diz 

respeito ao quantum de juros de mora e correção monetária a incidir sobre 

o valor da condenação em danos morais (R$ 8.800,00) e materiais (R$ 

803,34) o que demonstra a singeleza da discussão. Conforme restou 

consignado na sentença condenatória, o embargante foi condenado “ao 

pagamento da importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), a 

título de indenização por danos morais, devidamente corrigida 

monetariamente a partir da data da citação e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde a sentença”. Assim, como a sentença foi prolatada 

em 23/09/2016 é a partir dessa data que começam a incidir os juros 

moratórios e não do evento danoso (01/12/2013), como constou no 

calculo apresentado pelo embargado, tendo como prazo final a data da 

garantia do Juízo pelo devedor (17/05/2017 – ID. 7272837), sendo esse o 

parâmetro a ser usado na elaboração do valor exequendo. Por sua vez, a 

correção deve incidir a partir da citação, ocorrida em 09/01/2015, e não da 

data do recebimento da carta de citação, como fez o credor, o que 

representa um índice acumulado de 1,196280 e totaliza a dívida para R$ 

10.527,26, até 17 de maio de 2017 – data do depósito judicial, que 

multiplicado pelos 236 dias de juros de mora, alcança o montante de 

R$11.355,40 (onze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 

centavos). Com relação aos danos materiais o embargante foi condenado 

“a pagar à reclamante a importância de R$ 401,67 (quatrocentos e um 

reais e sessenta e sete centavos), em dobro, referentes aos descontos 

realizados desde o cancelamento do serviço em dezembro/2013” 

Considerando o valor dos danos materiais sofridos em dobro (R$ 803,34), 

calculando os juros e a correção monetária desde e data do fato danoso 

(01/12/2013) até a data da garantia do Juízo pelo devedor (17/05/2017 – 

ID. 7272837), encontramos um índice acumulado de 1,284799, totalizando 

a dívida para R$ 1.032,13, até 17 de maio de 2017 – data do depósito 

judicial, que multiplicado pelos 1263 dias de juros de mora, alcança o 

montante de R$1.466,66 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos). Efetuando a somatória das duas condenações 

chegamos ao montante total da dívida - R$ 12.822,06 (doze mil oitocentos 

e vinte e dois reais e seis centavos), que não é nem o indicado pelo autor, 

nem o defendido pelo réu. Ainda, considerando que o depósito da garantia 

do Juízo se deu no prazo legal, afasto a aplicação da multa prevista no 

artigo 523, §1º, CPC, sobre o montante da condenação. Portanto, fixo os 

cálculos no valor ora salientado e determino o abatimento de R$ 12.822,06 

da quantia paga espontaneamente pelo devedor. Por fim, ante a satisfação 

da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo executivo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Expeça-se alvará em favor do credor para saque do valor da diferença da 

condenação e que ainda não levantado (R$ 149,76) e seus acréscimos 

legais, e em favor do devedor, para saque do saldo remanescente (R$ 

3.608,90) e seus acréscimos legais. Transitada em julgado esta decisão, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se estes autos 

com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 21 

de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

JORGE ARTHUR PONCE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 27/09/2018 às 13h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GOMES DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 10h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ANA ROSELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 de 10h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

SILMARA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 11h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI BUCHMANN (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 11h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FAKINE (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 13h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 13h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA JOAQUINA ROSA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 13h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIA SIMAO (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 24/09/2018 às 14h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261608 Nr: 2438-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Almeida Gonçalves - 

OAB:PA / 25.065, Paulo Henrique C. Castro - OAB:PA / 24.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte Embargante da r. sentença de fls.14 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253702 Nr: 5086-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 49/60 foi 

protocolado no prazo legal considerando que o Procurador da parte autora 

foi intimado da r. sentença via DJE disponibilizado em 06/08/2018. Eu. 

Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os procuradores das partes de que os autos encontram-se com 

vistas, para que se manifestem acerca da proposta dos honorários 

apresentado pelo perito Alcides Liberali tal qual é professor de Pós 

Graduação em Perícia Criminal e Ciências Forenses da CIAP/RO, e, 

consequentemente, possui capacidade técnica para tanto, conforme se 

observa no currículo presente nos autos às fls. 138. Portanto o valor 

proposto pelo perito nomeado é de R$3.520,00 (três mil quinhentos e vinte 
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reais).

Contudo, como determinado na decisão das fls. 133/134, que deverão 

depositar 50% do valor dos honorários para o início das atividades e o 

restante no final quando entrega do "Laudo Pericial".

 Com estes, uma vez que deverão ratear a remuneração do perito nos 

termos em que dispõe o art. 95 do CPC. Não havendo discrepância quanto 

ao valor, determino o depósito do respectivo valor em juízo, na conta 

única, nos termos do art. 95, §1º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 182024 Nr: 1308-07.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pompeu Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que se manifeste nos 

autos acerca da impugnação ao cumprimento de sentença encartada às 

fls. 176/183, no prazo de 15 (quinze) dias, o silêncio será interpretado 

como anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245502 Nr: 816-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Ribeiro da Silva & Cia Ltda-ME, Valdecir 

Ribeiro da Silva, Lucimar Maria Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos encontra-se 

com vistas determinando que indique outros bens possíveis de penhora, 

como consta na decisão nas fls. 60, acerca do prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de suspensão, nos termos dos art. 921, III, do Código de 

Processo Civil. (decisão disponível no site do TJMT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261608 Nr: 2438-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Almeida Gonçalves - 

OAB:PA / 25.065, Paulo Henrique C. Castro - OAB:PA / 24.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos com fulcro no art. 918, 

I, CPC, e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do NCPC, devendo-se dar 

prosseguimento à Ação de Execução Fiscal em apenso, após qual ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.CONDENO a embargante 

nos ônus da sucumbência, sendo os honorários advocatícios à base de 

10% (dez por cento) do valor da causa.ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256974 Nr: 467-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Almeida Gonçalves - 

OAB:PA / 25.065, Paulo Henrique C. Castro - OAB:PA / 24.362

 Autos nº 467-36.2018.811.0011 – Código: 256974

Vistos.

Os autos vieram conclusos diante da informação de que houve depósito 

do montante em debate, motivo pelo qual o desbloqueio dos valores ora 

penhorados é a medida mais adequada ao feito (fls. 26/28). Pois bem.

Em análise ao documento juntado às fls. 28, verifico que o depósito do 

montante executado se deu na data de 07/06/2018, ou seja, antes do 

pedido de bloqueio de valores às fls. 10 e antes da propositura dos 

embargos à execução em apenso (Código 261608). Deste modo, em 

respeito à segurança jurídica dos atos processuais já deliberados, bem 

como à efetividade da satisfação da execução, DETERMINO o imediato 

desbloqueio de valores.

Efetivado o desbloqueio, ÀS partes para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo legal.

Com o transcurso do prazo, certifiquem-se e tornem-me conclusos.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256337 Nr: 214-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Garcia de Oliveira, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Argemiro Garcia de 

Oliveira Neto e Marcio Leandro Garcia de Oliveira em face da execução 

que lhe move Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste.

Analisando atentamente os presente embargos, verifica-se quanto ao 

tramite de recuperação judicial no Juízo da Segunda Vara desta comarca, 

sendo a aplicação da Indivisibilidade e Universalidade do Juízo Falimentar 

disposta na lei 11.101/05 a medida que se impõe, vejamos:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas 

as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as 

causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o 

falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste 

artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser 

intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do 

processo.

Ainda neste sentido é grande acuidade observar que o entendimento do 

STJ:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA 

FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA. 1. 

Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo 

da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, 

interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005). 2. No 

entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como 

autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se 

encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da 

falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e 

constitucionais existentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ – Resp: 

1236664 SP 2011/0022672-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data 

de publicação: DJe 18/11/2014). (negrito nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 
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do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 

2014/0266714-8, Relatos: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, S2 – Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 

31/05/2017). (negrito nosso)

Diante de todo teor apresentado e a fim de evitar prejuízos a recuperanda, 

observando o principio da Indivisibilidade e universalidade do Juízo 

Falimentar, DECLINO a competência ao Juízo da Segunda Vara desta 

comarca.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72609 Nr: 781-94.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nacional Expresso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudimeire Mendes da 

Silva Mota - OAB:110.139/MG, Gilberto Belafonte Barros - 

OAB:79396/MG

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado.VISTA à exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos termos 

do art. 40 da LEF.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

15 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 130265 Nr: 1454-19.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos se encontram 

com vistas, assim sendo, manifestar-se no tocante às fls. 188, acerca do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 592-87.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos encontra-se 

com vistas para que se manifeste no prazo legal, como determinado na 

decisão das fls. 139 também disponível no site do TJMT, caso de não 

houver manifestação será cumprido o que consta no termos do art. 921, III, 

paragrafo 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246379 Nr: 1323-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ary Paracatu, Mary Paracatu Romero, João Paracatu 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Martins Cunha - 

OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador das partes requerentes de que os autos 

encontra-se com vistas, portanto deve se manifestar acerca do prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 201481 Nr: 292-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vieira da Silva, Manoel Vieira da Silva 

Medicamentos Agropecuaria 02 M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos se encontra 

com vistas, sendo assim, manifestar -se acerca do prazo legal para dar 

continuamente no feito, nada obstante será cumprido os termos do art. 40, 

§2º da Lei nº 6.830/80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256267 Nr: 174-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Rodrigues Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste -MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...) DEFIRO o pleito de fls. 69/69-v para determinar o bloqueio da 

diferença de valores para a aquisição de 2 (duas) caixas do fármaco, qual 

seja, R$ 1.500,22 (um mil e quinhentos reais e vinte e dois 

centavos).Incontinenti, considerando a inexistência de informações 

acerca dos dados bancários da farmácia para depósito dos valores 

bloqueados, DETERMINO à Gestora Judicial que diligencia, via telefone, 

com o representante de referida farmácia a fim de obter referidos dados 

para levantamento dos valores bloqueados.De posse de tais informações, 

DETERMINO, desde já, a expedição do competente alvará de levantamento 

dos valores já bloqueados, devendo ser informado o representante da 

farmácia de que tão logo seja vinculado o remanescente será expedido 

alvará complementar, a fim de que o mesmo proceda imediatamente a 

disponibilização do fármaco à requerente.Após a liberação dos alvarás, 

INTIME-SE a farmácia para juntada aos autos da nota fiscal 

correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.(...).INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232557 Nr: 3332-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Aparecido Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente que os autos se encontra com 
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vistas, assim sendo, que como determinado na r. decisão das fls. 98 de 

que o mesmo manifeste para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 167802 Nr: 3368-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Alves Silva, Paulo Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos se encontra 

com vistas, sendo assim, como determinado na r. decisão da fls. 119 que 

o mesmo deve indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena da suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233764 Nr: 4070-25.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilton Antonio da Silva, Magali Claro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aplik Imobiliária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos se encontra 

com vistas, sendo assim, como determinado na r. Decisão das fls. 93/94, 

para especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Acerca do prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 19044 Nr: 2788-35.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Gomes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos encontra-se 

com vistas, assim sendo, como determinado na r. decisão das fls. 144, 

que o mesmo se manifeste acerca de pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também disponível no site do TJ/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248409 Nr: 2283-87.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKDP, DFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2283-87.2017.811.0011 – Código: 248409

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Pamela Karine Dias Paixão e Davi Felipe Paixão

PARTE REQUERIDA: Douglas Aparecido Gomes da Silva, CPF: 

053.375.131-41 Filiação, brasileiro (a), lavrador, Endereço: Estância 

Maringá - Assentamento Laranjeiras, Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. 

Cáceres-MT

INTIMANDO (A, S): Requerido (a): Douglas Aparecido Gomes da Silva, 

CPF: 053.375.131-41 Filiação, brasileiro (a), lavrador, Endereço: Estância 

Maringá - Assentamento Laranjeiras, Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. 

Cáceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 6.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

movido por Davi Felipe Paixão, devidamente representado por Pamela 

Karine Dias Paixão em face de Douglas Aparecido Gomes da Silva, 

visando à satisfação da prestação jurisdicional. Entre um ato e outro, a 

parte autora anunciou a quitação do débito e cumprimento da obrigação 

por parte do requerido, pugnando pela extinção do feito (f.31). Os autos 

vieram-me conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tento em vista o petitório acostado à f. 31, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento integral do débito reclamado pela parte 

exequente. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito e cumprimento da obrigação, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

conforme o art. 85 do NCPC. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários de sucumbência, porque a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública Estadual. Após o transito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 1º de março de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, , digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121075 Nr: 70-21.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Menandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os procuradores da parte exequente de que os autos 

encontra-se com vistas, assim sendo, que manifeste acerca da 

imgunação ao cumprimento de sentença às fls 158/463, no prazo de 

15(quinze) dias. Contudo o silêncio está será interpretado como anuência 

aos calculos informados pela Autarquia executada, como determinado na 

decisão das fls. 165, também disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23650 Nr: 958-63.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Maria Alves & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos encontra-se 

com vistas, para que se manifeste e indique outros bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos 
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do art. 921, III do CPC. Decisão disponível no site do TJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 8-50.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.181/181-vº, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 625.789,79 (seiscentos e vinte e cinco mil, 

setecentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 00.789.214/0001-99, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Tavares Junior-ME, Mariano Tavares 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.82, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.020.037,00 (hum milhão, vinte mil e trinta e 

sete reais), observando CPF/CNPJ n° 03.575.068/0001-97, JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 07 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169947 Nr: 3711-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Henrique Ulhoa - 

OAB:134007

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 322, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 191.958,00 (cento e noventa e um mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais), observando CPF/CNPJ n° 

471.611.916-53, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148898 Nr: 4357-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DEFIRO o pedido de fl. 184/184-v, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 71.596,26 (setenta e um mil, quinhentos e 

noventa e seis reais e vinte e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

039.178.301-75, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 134583 Nr: 2138-41.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdCOMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHGMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.149, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 26.299,81 (vinte e seis mil, duzentos e 

noventa e nove reais e vinte e um centavos), observando CPF/CNPJ n° 

019.968.471-55, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237625 Nr: 1581-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Jussara Moreira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 50, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 29.497,74 (vinte e nove mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 013.362.021-22, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, DEFIRO o pedido de fl. 50, de modo que DETERMINO que as 

publicações sejam feitas exclusivamente em nome do procurados André 

Assis Rosa. OAB/MT 19.077-A, sob pena de nulidade.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228481 Nr: 1026-95.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A Gás Comercio de Gas Liquefeito de 

Pedtroleo Ltda, Bruno Henrique Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 109, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 68.997,45 (sessenta e oito mil, novecentos e 

noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 10.491.091/0001-69, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 441 de 684



penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233495 Nr: 3911-82.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisy Gomes dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 67, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.501,39 (hum mil quinhentos e um reais e 

trinta e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 034.732.571-84, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada à manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 3760-29.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Nascimento Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A - MT, Tenille 

Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 155, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 8.743,36 (oito mil, setecentos e quarenta e 

três reais e tirnta e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

459.606.151-34, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240684 Nr: 3261-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdMK&KL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 64/65, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 57.660,78 (cinquenta e sete mil, seiscentos 

e sessenta reais e setenta e oito centavos), observando CPF/CNPJ n° 

15.627.983/0001-68, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATCL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 58, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 20.254,24 (vinte mil, duzentos e cinquenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos), observando CPF/CNPJ n° 

00.787.040/0001-25, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225935 Nr: 4658-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia, Eli Sanches Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Tal, Maria dos Anjos Rodrigues 

Silva, Fabiano Martins de Jesus, Edineia Moreira Rodrigues, Luzinete 

Ramos Martins, Agnaldo Felix Pereira, Cristiano Soares Monteiro, Ademar 

Azevedo, Cleiton Messias Aguiar, Jose de Tal, Geane Bruno Aguario 

Martins, Laura Maria de Oliveira, Osmar Santana Pirineti, Maria Madalena 

Soares de Barros, Valdinei Camillo, Fernanda Clara Ferreira, Wilson 

Pereira da Silva, Keila Sales da Silva, Ivan da Silva Farias, Lucelia Silva de 

Oliveira, Eliane Patricio da Silva, Joseane de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

De pronto, em que pese o pleito ministerial de fls. 290/291, tenho que as 

alterações supervenientes dos invasores não têm o condão de alterar o 

polo passivo da demanda, em homenagem ao princípio da segurança 

jurídica, sob pena de eternização do feito e não estabilização da demanda. 

Igualmente, no que se refere ao requerimento de item III de fl. 291, acerca 

do cumprimento do item 4 da deliberação de fl. 183, observo que já foi 

cumprido às fls. 244/245. Assim, indefiro a cota ministerial de fls. 290/291.

Ademais, em análise detida do feito, verifico que as deliberações 

proferidas em audiência de fl. 183/183-v, salvo melhor juízo, fogem ao 

objeto da presente lide.

Outrossim, para deslinde do feito vislumbro que pende ainda a realização 

da oitiva das testemunhas arroladas à fl. 159. Portanto, designo audiência 

para colheita de referidos depoimentos para o dia 27 de setembro de 2018 

às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225935 Nr: 4658-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia, Eli Sanches Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Tal, Maria dos Anjos Rodrigues 

Silva, Fabiano Martins de Jesus, Edineia Moreira Rodrigues, Luzinete 

Ramos Martins, Agnaldo Felix Pereira, Cristiano Soares Monteiro, Ademar 

Azevedo, Cleiton Messias Aguiar, Jose de Tal, Geane Bruno Aguario 

Martins, Laura Maria de Oliveira, Osmar Santana Pirineti, Maria Madalena 

Soares de Barros, Valdinei Camillo, Fernanda Clara Ferreira, Wilson 

Pereira da Silva, Keila Sales da Silva, Ivan da Silva Farias, Lucelia Silva de 

Oliveira, Eliane Patricio da Silva, Joseane de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 .Dessa forma, com o fito de preservar interesses de terceiros não 

incluídos na lide, DEIXO, por ora, de homologar o acordo de fls.71/75, 

DETERMINANDO-SE que se promova a citação dos réus mencionados na 

inicial, bem como no mandado de constatação de fls.58/67 para que, se 

assim o quiserem, responderem à lide, com as advertências de praxe, no 

prazo legal.Após, AO AUTOR para se manifestar, em 10 (dez) dias, nos 

termos do art.327,CPC. Empós, ao MPE. Por fim, CONCLUSOS.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225935 Nr: 4658-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia, Eli Sanches Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Tal, Maria dos Anjos Rodrigues 

Silva, Fabiano Martins de Jesus, Edineia Moreira Rodrigues, Luzinete 

Ramos Martins, Agnaldo Felix Pereira, Cristiano Soares Monteiro, Ademar 

Azevedo, Cleiton Messias Aguiar, Jose de Tal, Geane Bruno Aguario 

Martins, Laura Maria de Oliveira, Osmar Santana Pirineti, Maria Madalena 

Soares de Barros, Valdinei Camillo, Fernanda Clara Ferreira, Wilson 

Pereira da Silva, Keila Sales da Silva, Ivan da Silva Farias, Lucelia Silva de 

Oliveira, Eliane Patricio da Silva, Joseane de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de 

Curvelândia em face de Antônio de Tal de outros.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 
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por saneado.

Fixo como pontos controvertidos: a) a posse do autor sobre os imóveis 

supostamente invadidos; b) o esbulho praticado pelos réus; e c) a data da 

turbação ou do esbulho.

Designo o dia 24 de maio de 2018, às 14h30min, para audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, 

as partes poderão chegar a um acordo.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225935 Nr: 4658-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia, Eli Sanches Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Tal, Maria dos Anjos Rodrigues 

Silva, Fabiano Martins de Jesus, Edineia Moreira Rodrigues, Luzinete 

Ramos Martins, Agnaldo Felix Pereira, Cristiano Soares Monteiro, Ademar 

Azevedo, Cleiton Messias Aguiar, Jose de Tal, Geane Bruno Aguario 

Martins, Laura Maria de Oliveira, Osmar Santana Pirineti, Maria Madalena 

Soares de Barros, Valdinei Camillo, Fernanda Clara Ferreira, Wilson 

Pereira da Silva, Keila Sales da Silva, Ivan da Silva Farias, Lucelia Silva de 

Oliveira, Eliane Patricio da Silva, Joseane de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Ante o teor do certificado às fls.122/123, AO AUTOR para se manifestar 

em 05(cinco) dias. Após, À DPE como pugnado.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000559-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO C DA QUANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TORRES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes requeridas, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte requerida Banco Losango S.A., para que 

querendo apresente contestação nos autos, no prazo legal, cuja marco 

inicial será o dia 13/08/2018, data da realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME MOTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO MOTA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONES MOTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado da parte requerida, para que querendo apresente 

contestação nos autos, no prazo legal, cujo marco inicial será o dia 

13/08/2018, data da realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254667 Nr: 5465-81.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5465-81. 2017.811.0011 Código 254667

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Albertina Perini

PARTE REQUERIDA: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

INTIMANDO(A, S): Albertina Perini, Cpf: 55662986649, Rg: 8878647 SSP 

SP Filiação: Alberto Perini e de Adelina Delvoveri Perini, data de 

nascimento: 06/08/1956, brasileiro(a), natural de São José do Rio 

preto-SP, solteiro(a), do lar - pecuarista, Endereço: Chácara Estância 

Perini, Br 164, Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze Reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 2785-80.2004.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS, SMLEeS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 642, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Primeiramente, defiro o pedido 

remanescente formulado pela Instituição exequente à fl. 630, razão pela 

qual expeça-se ofício aos órgãos restritivos aos créditos para que 

procedam com a inserção do nome dos executados Marcos Eller da Silva 

e Sandra Maria Lemes Eller e Silva em seus cadastros de inadimplentes 

em virtude de débito oriundo deste processo que perfaz o montante de 

R$186.324,31 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e 

trinta e um centavos), nos termos do art. 782, §3º do Código de Processo 

Civil. N’outro giro, considerando-se a ausência de manifestação dos 

executados quanto à penhora online realizada às fls. 631/635, converto a 

indisponibilidade em penhora e determino a transferência dos valores 

bloqueados para o Departamento da Conta Única, nos termos do art. 854, 

§5º do Código de Processo Civil. Oficie-se o Departamento da Conta Única 

solicitando a vinculação dos valores penhorados a este processo. Empós, 

expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado no processo, 

transferindo-o à conta bancária indicada à fl. 641. Por fim, tendo em vista 

que a indisponibilidade em questão foi parcial, determino a intimação da 

parte exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 

921, III do Código de Processo Civil. Escoado o prazo da suspensão, 

arquive-se os autos, com fundamento no §2º do mesmo dispositivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 2785-80.2004.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS, SMLEeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 Intimar o advogado da parte autora, tendo em vista que a indisponibilidade 

em questão foi parcial, para que indique outros bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Inimar o advogado da parte requerida para que proceda com o depósito 

de 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor do 

peritopara início dos trabalhos, porquanto a prova pericial foi determinada 

pelo Juízo, observando-se o art. 95 do Código de Processo Civil, devendo 

o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários, tendo em vista a r. 

Determinação de fls. 755.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112982 Nr: 3051-57.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mathenildo Comércio de Calçados Ltda - ME, 

José Angelo Leso, Rozeli Henning de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9.484

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 181, cujo 

teor transcrevo:" Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e 

INFOJUD, foi possível aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos 

da executada Rozeli Henning de Souza, conforme extratos em anexo. 

Desse modo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca dos endereços localizados, devendo 

informar qual pretende utilizar para concretizar o ato citatório. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 133725 Nr: 1963-47.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Angelo Magri Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada à fl. 

157/157-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232707 Nr: 3421-60.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Torres Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 386, cujo 

teor transcrevo:" Antes de analisar as petições juntadas às fls. 

383/383-vº e 385, intime-se a parte embargante para que se manifeste 

acerca do petitório juntado às fls. 340/358 de lavra do embargado, em 

quinze dias. Decorrido o prazo ou não, certifique-se e façam-me 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, se for o caso. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 16 de agosto de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257321 Nr: 620-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gevair Silverio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 55, cujo 

dispositivo transcrevo: "Intimo vossa senhoria para que a parte requerente 

manifeste acerca dos documentos anexados, bem como para que 

esclareça a divergência das informações prestadas, no prazo de 05 

(cinco)dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255576 Nr: 5836-45.2017.811.0011

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Magda Aparecida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 
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Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Henrique Moraes - 

OAB:24464/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 48, cujo 

dispositivo transcrevo:" ...Diante do exposto, considerando-se que o 

processo em voga traz em seu bojo a discussão a respeito da inclusão ou 

não da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS, sendo esse o ponto nevrálgico do 

Tema 986 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO suspensão do processamento da presente 

demanda até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decida o tema em 

questão.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 15 de agosto de 

2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 162944 Nr: 3646-85.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida de Oliveira, EBdOGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 165, cujo 

teor transcrevo:" Analisando-se atentamente o feito, constata-se que 

objeto da petição de fls. 155/157 fora afetado pelo STJ no Tema 979, em 

que há determinação de “suspensão do processo de todos os processos, 

individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e tramitem em 

território nacional, nos termos do 1.037, II, do CPC/2015” (Decisão 

publicada no DJE de 16/08/2017), in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES 

RECEBIDOS DE BOA-FÉ. EM RAZÃO DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA, MÁ 

APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. 1. Delimitação da controvérsia: Devolução ou não de valores 

recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de 

interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da 

Previdência Social. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e 

seguintes CPC/2015 e art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 

24, de 28/09/2016”.Diante do exposto, considerando-se que o processo 

em voga traz em seu bojo a discussão a respeito da devolução dos 

valores recebidos em razão da tutela antecipada, sendo esse o ponto 

nevrálgico do Tema 979 do STJ, afetado para ser discutido em sede de 

Recuso Repetitivo, determino suspensão do processamento da presente 

demanda até que o STJ decida o tema em questão.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127697 Nr: 966-64.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LISBOA JALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para informar o atual e correto endereço do 

autor, tendo em vista a certidão de fls 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235867 Nr: 666-29.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Tomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca das fls 143 e 

161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225942 Nr: 4663-88.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada à fl. 

101/101- verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251771 Nr: 3973-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD, MDdP, GDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca da carta 

precátoria de fls 90/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233159 Nr: 3701-31.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edil de Almeida Lara, Neidecir Marli Adário Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 539, cujo 

teor transcrevo:"Chamo feito a ordem para adequar o rito processual a ser 

aplicado ao presente caso. Isto porque a hipótese dos autos demanda o 

emprego do procedimento da liquidação de sentença por artigos, o que foi 

inclusive determinado no acórdão de fls. 304/310.Sendo assim, revoga-se 

a decisão de fls. 475 e determina-se que os autores emendem a petição 

inicial de fls. 423/433, conformando-a aos ditames do art. 509, inciso I do 

Código de Processo Civil.Após, volvam-me imediatamente 

conclusos.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 17 de agosto de 2018.Edna 
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Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238535 Nr: 2044-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jaime Chitario Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174206 Nr: 4726-84.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230460 Nr: 2045-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parteREQUERIDA, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231193 Nr: 2481-95.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parteEXECUTADO, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244283 Nr: 192-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz 

Marquezini Pinto, Aparecido Marquezini Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte requerente à fl. 222, DETERMINO a 

intimação das partes requeridas para manifestarem o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137899 Nr: 2749-91.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clemente Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 151, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Uma vez comprovado o óbito da requerente e 

a qualidade de herdeiros necessários dos filhos da de cujus, e estando 

em ordem o pedido de habilitação, DEFIRO o pedido de habilitação de fls. 

115/117, nos termos dos artigos 687 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Nada mais, intime-se a advogada da parte autora para 

propulsionar o feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224096 Nr: 4346-90.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 138, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180954 Nr: 1157-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 103, cujo teor transcrevo:"ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE MIRASSOL D´OESTE CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO C E R T I D Ã OProcesso Número: 1157-41.2013.811.0011 – 

Código: 180954 – Segunda Vara Tipo de Ação: Ação de Execução por 

Quantia CertaExequente: Banco do Brasil S/A Executado(s): Marassi 

Distribuidora de Alimentos Ltda Sr(a). Gestor(a),Certifico que os presentes 

autos foram remetidos a esta Central para cálculo das custas 

processuais, conforme movimentação encartada na contracapa dos 

autos.

No entanto, conforme se pode averiguar pelas Guias de nºs 19311 e 

19313 (fl. 60 e 62) e pelos comprovantes de pagamento de fl. 61 e 63, as 

guias referidas foram recolhidas, sendo juntadas pelo exequente aos 

autos como custas pagas do processo.

 Diante o exposto, procedo à devolução dos presentes autos nessa 

Secretaria para as providências seguintes.Mirassol D’Oeste-MT, 20 de 

agosto de 2018.PEDRO GONÇALVES Técnic Matrícula 4502Av. Joaquim 

Cunha, 595 – Bloco I – Alto da Boa Vista - fone/fax (65) 3241-1391/1620

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140662 Nr: 3818-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 62, cujo teor 

transcrevo:" É fato público e notório que o advogado requerente faleceu, 

desta forma indefiro o pedido de fl. 59 com fulcro no art. 313, I, do CPC, 

determinando-se para tanto a suspensão do feito pelo prazo de 02 (dois) 

meses, para que o advogado da parte autora proceda com a habilitação 

da viúva do de cujus e seus herdeiros.

Decorrido o prazo, volvam-me conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 3036-54.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 156, cujo 

teor transcrevo:" É fato público e notório que o advogado requerente 

faleceu, desta forma indefiro o pedido de fl. 153 com fulcro no art. 313, I, 

do CPC, determinando-se para tanto a suspensão do feito pelo prazo de 

02 (dois) meses, para que o advogado da parte autora proceda com a 

habilitação da viúva do de cujus e seus herdeiros.

Decorrido o prazo, volvam-me conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180428 Nr: 1078-62.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinara Massabi Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15679, Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 70, cujo teor 

transcrevo:" Em razão da inércia do exequente, após a sua intimação para 

a indicação de bens passíveis de penhora de titularidade do executado 

(fls. 66/68), SUSPENDO os presentes autos pelo prazo de 1(um) ano, com 

supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil.Escoado o 

prazo da suspensão sem manifestação do exequente, arquive-se, nos 

termos §2º do mesmo dispositivo legal.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 8 de agosto de 2017.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autoa, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259123 Nr: 1475-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teniz de Freitas Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autoa, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235035 Nr: 175-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquisedeque Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217279 Nr: 3189-82.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernei Ana Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv Financeira S.A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Intimar o advogado do autor de que foI expedido Alvará Eletronico nº 

428191-8/2018, relativo ao valore depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1711-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte auora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245740 Nr: 942-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foI expedido Alvará Eletronico nº 

428192-6/2018, relativo ao valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256583 Nr: 327-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Jose de Paula Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 INTIMAR o(a) advogado(a) da part erequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117342 Nr: 3711-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Borges da Silva, Ademar Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231990 Nr: 2969-50.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇAÕ - OAB:21240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autor, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174206 Nr: 4726-84.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 2242-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Barcelone Muller - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garen Indústria Eletro-Eletrônica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

VIOTTO MICHELAN - OAB:239.666

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 730, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a ausência de 

manifestação do executado quanto à penhora online realizada às fls. 

670/671 e 713/718, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

transferência dos valores bloqueados para o Departamento da Conta 

Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de Processo Civil. Oficie-se o 

Departamento da Conta Única solicitando a vinculação dos valores 

penhorados a este processo.

 Empós, expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado no processo, 

transferindo-o à conta bancária indicada à fl.689.Noutro giro, indefiro o 

pedido de nova penhora online pelo Sistema Bacenjud, haja vista que já 

houve tentativa anterior infrutífera, há pouco tempo, sendo improvável o 

êxito da segunda, eis que intentada em curto espaço de tempo. O Colendo 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da possibilidade 

de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que 

observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. 

Precedentes: REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável 

ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230460 Nr: 2045-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 
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nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 2242-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Barcelone Muller - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garen Indústria Eletro-Eletrônica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

VIOTTO MICHELAN - OAB:239.666

 Intimar o advogado da parte exequente para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115526 Nr: 2453-06.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Carvalho Amil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78805 Nr: 2003-97.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednesia Brito Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 1751-70.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mauricio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779/MT

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239237 Nr: 2379-39.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Catarucci Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239236 Nr: 2378-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Cássia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239431 Nr: 2479-91.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Aparecida de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172808 Nr: 4428-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cirilo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parteautora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234215 Nr: 4371-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Inacio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, 

Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159378 Nr: 1628-91.2012.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autor, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244283 Nr: 192-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz 

Marquezini Pinto, Aparecido Marquezini Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 Intimar o advogado das partes requeridas para manifestarem o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 63 Nr: 189-70.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibélia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, Jeferson Luis 

Fernandes Beato - OAB:3.057, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 INTIMAR o(a) advogado(a) da part erequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61 Nr: 187-03.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Jeferson Luis Fernandes Beato - OAB:3.057, Jefferson 

Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 60 Nr: 186-18.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228448 Nr: 1005-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Clemente Diogo Ferreira, Alex do Prado Soares, 

Letícia Barreto Verssali Marques, Eleusa Lopes de Oliveira, Iara 

Jamariqueli de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autor, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228443 Nr: 1000-97.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Matos dos Santos, Sueli de Lima Neri, 

Tereza Germano Rosa, Sueli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228441 Nr: 998-30.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange dos Santos, Maria José Lopes, Domingas Maria 

de Jesus, Maria Jose Mazotti dos Santos, Cleuza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228439 Nr: 996-60.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Verônica Andreia Oliveira Andre da Silva, Rosana do 

Carmo de Fascio, Elizabete Lucena da Silva, Simone Gonsalina Soares, 

Cleuza Xavier Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116391 Nr: 2856-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR, IEdS, GEdS, JEB, NEdS, MEdS, MdFEdS, JEdS, 

SEdS, JCEdS, SEdS, MRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Herrera de 

Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 73419 Nr: 981-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Durval Pirinetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197318 Nr: 3864-79.2013.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naioto Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 2195-30.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Oliveira Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Olemio Rodrigues de Oliveira, 

Espolio de Marcelina Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 2225-02.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autor, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 79503 Nr: 2144-19.2009.811.0011

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC, VAdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autor Drª Karina Cordeiro Pissolato, 

para proceder com a devolução dos autos acima identificados à 

secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, face a instalação de Correição 

Ordinária através da Portaria nº 001/2018 – GAB a partir do dia 

27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 4031-67.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onilia Gomes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153656 Nr: 705-65.2012.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Vieira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14863876, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 28/11/2018 Hora: 16:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VERSALLI (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14698281, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 14/11/2018 Hora: 15:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA MIRASSOL LTDA - ME (REQUERENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

DIVINO INACIO FRANCISCO NETO (REQUERIDO)

FERNANDO JOSE FARIAS (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 28/11/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-10.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARIA ARAUJO LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o teor da R. Decisão de Id. 

14812344, promovo com a intimação da parte REQUERIDA acerca do 

conteúdo da R. Decisão de Id. 5197451, a qual passa a transcrever: 

"Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito 

remanescente, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de penhora e 

avaliação. Não oferecidos embargos (art. 52, IX, da Lei 9.099/95), 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.Ademais, 

à vista da concordância do exequente, ainda que parcial quanto ao valor 

depositado no evento 71, expeça-se alvará para liberação do valor 

depositado nos autos, transferindo-o à conta indicada no movimento 77, 

porquanto a procuração constante no movimento 1 transfere poderes à 

advogada para receber e dar quitação. Expeça-se o necessário. Mirassol 

D?Oeste, 01 de agosto de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Decisão assinada digitalmente)" Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 22 de agosto de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-50.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU TELES TAMANDARE (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o teor da R. Decisão de Id. 

14812839, promovo com a intimação da parte REQUERIDA acerca do 

conteúdo da R. Decisão de Id. 5181107, a qual passa a transcrever: 

"Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Não efetuado o 

pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde, 

então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Determino a conversão 

da ação de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Mirassol D?

Oeste, 9 de maio de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Decisão 

assinada digitalmente)" Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

22 de agosto de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALVES PIRES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da R. 

Decisão constante do ID.14891890 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 28/11/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo o advogado da mesma comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DURCILENE DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONICE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONICE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-69.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13505992, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZABETI DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-43.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o resultado infrutífero da penhora, bem como o teor 

da certidão de id nº 11558290, DETERMINO a intimação do exequente para 

que, utilizando-se dos meios cabíveis, diligencie de modo a localizar bens 

passíveis de penhora, comprovando nos autos documentalmente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 12756667, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS PIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor, bem como o documento 

acostado em id nº 14442452 não ser hábil ao fim a que se destina por não 

ter firma reconhecida. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de extinção anômala. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RUBENS FELIX ARANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000353-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE BENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEANE KELY GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONNWEITH MARTINS COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIETE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIONNWEITH MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010036-27.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

LEONARDO DRUMOND GRUPPI (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14196633, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MAZALLI SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência redesignada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 28/11/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYCON ALEXANDRE PEREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência redesignada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo o advogado da parte autora comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ALEXANDRE PEREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000331-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIRLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14752342, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 17:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TASSI DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14752296, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RUBIANA SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 05/12/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 22 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001125-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (EXCEPTO)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ (EXCIPIENTE)

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, consoante previsão do 

art. 1.062 do CPC. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

mister algumas considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a 

tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como 

se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do 

NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da 
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“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus 

boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, 

igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá 

ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella 

Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo 

CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 

273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Assim, no caso em 

comento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários 

para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

eis que as alegações da parte autora carecem de verossimilhança, 

exigindo dilação probatória. Digo isso, visto que não vislumbro o 

preenchimento do requisito do periculum in mora, posto que o fato de 

eventualmente haver indícios da dissolução irregular da empresa 

executada, per si só, não tem o condão de ensejar o deferimento da 

liminar vindicada, além do fato de a exequente não ter trazido mais provas 

a comprovar a urgência da medida ser deferida posteriormente. Ademais, 

o objeto da presente desconsideração é justamente comprovar a alegada 

dissolução irregular da empresa com o fito de redirecionar a execução 

aos seus sócios, o que, se sagrada vitoriosa, terá como consequência 

lógica a realização da penhora, sendo o perigo in reverso maior em face 

da exequente que, em caso de desde já deferida, sofrerá constrição 

indevida. Com essas razões e ausentes os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA. DETERMINO a suspensão dos autos nº 

8010383-31.2013.8.11.0011, o que faço com fulcro no artigo 134, §2º do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte contrária para, no prazo 

de 15 (quinze dias), se manifestar e requerer a produção das provas 

cabíveis, nos termos do art. 135 do NCPC. Após, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no que entender de direito. 

Independentemente de manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260300 Nr: 1943-12.2018.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juiza de Direito Diretora do Foro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ENTIDADES HABILITADAS

 O MM. Senhor Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal do Foro da 

Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, no 

uso de suas atribuições legais, consubstanciada na Resolução nº. 154, de 

13 de julho de 2012, do Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 

05/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

 TORNAR PUBLICO as entidades com projetos habilitados e homologados 

com seus orçamentos parciais e totais, na forma do art. 1.633, § 2º da 

CNGC/MT.

 Das Entidades:

a) Conselho da Comunidade -------------------------------------------------- 

100.000,00

 b) Centro Social João Paulo II ------------------------------------------------- 

30.000,00

c) APAE - Associação de Pais e Amigos ------------------------------------ 

12.000,00

d) APROMUSICA – Ensino Musical para Crianças e Adolescentes ---- 

25.908.30

e) ALLAN KARDEC – Associação Sociedade Espírita ------------------- 

326.703,29

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital, a Secretaria da Terceira Vara do Foro desta 

Comarca. Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, 

Estado de Mato Grosso, aos 14.08.2018 (catorze dias do mês de agosto 

de dois e dezoito ). Eu, _____________ Luiz Flavio dos Reis Lemes, 

Gestor Judiciário, que o digitei.

JEAN GARICA DE FREITAS BEZERRA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261810 Nr: 2519-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 PROCESSO/CÓD. Nº 261810

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra EDMILSON 

RAIMUNDO DA SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Por fim, defiro o item nº 03 da cota ministerial de fls. 50/51, pelo que 

determino a expedição de ofício à Autoridade Policial requisitando, com 
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urgência, que junte aos autos o laudo de perícia do local do acidente e os 

laudos de exame de lesão corporal das três vítimas, bem como os 

respectivos prontuários médicos, vez que todas foram hospitalizadas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114988 Nr: 1334-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: João Paulo Amorim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1334-95.2018.811.0086 - Código n. 114988.

Vistos, etc.

A pedido do Requerente (fl. 12), ARQUIVE-SE.

Nova Mutum/MT, 20 de agosto de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO AMARAL JUNIOR (AUTOR(A))

SONIA DE FATIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, bem como a emenda 

formulada nos autos, eis que presentes, “in status assertionis”, os 

requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, 

bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de 

processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para após a realização 

de perícia médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a 

realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a perícia.” (TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: 

CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia. A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos. Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude da 

especialização do profissional, trata-se de médico do trabalho, bem como 

a complexidade técnica da perícia, ademais, residente nesta comarca e 

com cadastro no AJG, sem impedimentos em relação a este magistrado, 

somente há este médico. Intime-se a parte Requerente para se manifestar 

acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e indicar 

assistente técnico. Por sua vez, em relação aos quesitos do Requerido, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. Outrossim, sem 

prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? 3. A parte pericianda tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética? 4. Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? 5. A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? 7. A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 4368-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ronsani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 313, defiro vista dos autos 

conforme solicitado.

 De mais a mais, ante a possibilidade de acordo, desde logo designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de setembro de 2018 às 14:30h 

(horário de Mato Grosso), ocasião em que as partes poderão transigir.

 Intimem-se as partes, e inclusive os patronos da Tonello Materiais de 

Construção Ltda. e Araguaia Móveis e Eletro Ltda, ante ao teor dos 

pedidos de habilitação que encontram-se em apenso (Código n. 114476 e 

n. 114474).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 459 de 684



Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 118460 Nr: 2992-57.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRC, JCC, NRP, HH, LR, IRH, VP, VTRdS, VR, SAZ, AZ, 

EGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação constante nos autos principais (fls. 313 – 

Código n. 81563), no sentido de que as partes estão em tratativas de 

acordo, cumpra-se a decisão proferida naqueles autos, abrindo-se vistas 

conforme postulado às fls. 313 do processo de Código 81563.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114476 Nr: 1003-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Intime-se a inventariante, nomeada nos autos principais Código n. 81563, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do pedido de 

habilitação, em observância ao teor do art. 644, CPC.

 Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas para a parte postulante 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me conclusos 

imediatamente em seguida.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114474 Nr: 1001-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Intime-se a inventariante, nomeada nos autos principais Código n. 81563, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do pedido de 

habilitação, em observância ao teor do art. 644, CPC.

 Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas para a parte postulante 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me conclusos 

imediatamente em seguida.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109636 Nr: 5779-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Giareta, Diniz Bruno Betella, José Luiz 

Piloco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT 11.538, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:MT 10.172, Sem adv. - 

OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. Luiz Gustavo Giaretta para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40695 Nr: 36-83.2009.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Alceu Strey, Ilaci Thereza Strey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafértil Colonizadora Imobiliária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presente 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente 

para retirar a carta precatória expedida, para sua devida distribuição, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 842-21.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 dias requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40525 Nr: 11-70.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Moura Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 dias requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 6185 Nr: 1482-97.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco da Silva Cavalcante, 

Espólio de Geni Gonçalves dos Reis Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerida, 

através de seu advogado, da decisão a seguir transcrita: "Vistos em 

correição, etc.

De proêmio, tratou-se o feito de Ação de Execução proposta pelo Banco 

do Brasil S.A. em desfavor da Francisco da Silva Cavalcante e Geni 

Golçalves dos Reis Cavalcante.

 Às fls. 143/144, à União compareceu nos autos informando que o crédito 

lhe fora cedido por força da Medida Provisória n. 2.196-3.2001, desta 

forma defiro o pedido de intervenção da União, quando, então, promova a 

Secretaria Judicial com a substituição do Banco do Brasil S.A. pela União.

Desta forma, verifica-se que consta no polo ativo da ação a União, sendo 

que na forma do art. 109 da Constituição Federal, a competência é da 

Justiça Federal, por critério absoluto.

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Desta feita, DETERMINO a remessa do presente feito à Vara Federal da 

Cidade de Diamantino/MT, para que dê continuidade ao feito, processando 

e julgando o pedido, sem necessitar da prestação das informações das 

fases processuais em que se encontram os autos.

Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial a 

remessa dos autos, com as baixas e anotações legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45003 Nr: 429-71.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Engenharia Fogaça Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114476 Nr: 1003-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, da audiência designada nos autos sob 

o código 81563, conforme decisão a seguir transcrita: "Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 313, defiro vista dos autos 

conforme solicitado.

 De mais a mais, ante a possibilidade de acordo, desde logo designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de setembro de 2018 às 14:30h 

(horário de Mato Grosso), ocasião em que as partes poderão transigir.

 Intimem-se as partes, e inclusive os patronos da Tonello Materiais de 

Construção Ltda. e Araguaia Móveis e Eletro Ltda, ante ao teor dos 

pedidos de habilitação que encontram-se em apenso (Código n. 114476 e 

n. 114474).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114476 Nr: 1003-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114474 Nr: 1001-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, da audiência designada nos autos sob 

o código 81563, conforme decisão a seguir transcrita: "Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 313, defiro vista dos autos 

conforme solicitado.

 De mais a mais, ante a possibilidade de acordo, desde logo designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de setembro de 2018 às 14:30h 

(horário de Mato Grosso), ocasião em que as partes poderão transigir.

 Intimem-se as partes, e inclusive os patronos da Tonello Materiais de 

Construção Ltda. e Araguaia Móveis e Eletro Ltda, ante ao teor dos 

pedidos de habilitação que encontram-se em apenso (Código n. 114476 e 

n. 114474).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114474 Nr: 1001-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 
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estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87829 Nr: 3624-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcedi Silvestro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT 15.729, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) 

dias. Outrossim, informo que a guia de recolhimento de diligência deverá 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br > emissão de 

guias online diligência > emissão de guia de diligência ou guia de 

complementação de diligência. Referido pagamento deverá ser 

comprovado nos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001948-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO FLORES DE MATOS (AUTOR(A))

REBECA ALINE BECKER DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001948-83.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer ajuizada por VITORIO FLORES DE MATOS 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos já qualificados nos autos. 

Segundo o conteúdo da exordial, o autor possui atualmente 67 (sessenta 

e sete anos), é portador de diabetes e está com o membro inferior muito 

infeccionado, correndo risco iminente de amputação ou de uma infecção 

generalizada, que poderá levar à morte. Ademais, sustenta que, conforme 

laudos anexos, o autor necessita, em caráter de urgência, de um leito em 

unidade de tratamento intensiva, para realizar procedimentos com 

cirurgião vascular. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência, 

consubstanciada na realização da transferência a um hospital que lhe 

proporcione uma vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva, pelo SUS, se 

possível, ou com atendimento de especialista em cirurgia vascular. 

Vieram-me conclusos. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, 

consigno que deixo de encaminhar os autos ao Núcleo de Apoio Técnico 

do Estado para obtenção de parecer prévio em razão da urgência que o 

caso requer, eis que o paciente está internado no Hospital Municipal em 

estado grave, aguardando a realização da transferência para uma UTI. 

Pois bem, a responsabilidade de fornecimento de tratamento médico à 

população carente é solidária entre os entes federados, de sorte que a 

presente ação pode ser movida em face da União, do Estado Federado e 

do Município, de maneira que de acordo com o texto constitucional (§ 1º do 

art. 198) e da maciça jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desse egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da União, Estados, Distrito 

Federal e Município é solidária no que concerne à garantia do direito à 

saúde e, portanto, ao dever de fornecer medicamentos ou serviços. 

Vejamos o disposto no art. 198, § 1º, da Constituição Federal: “Art. 198: 

(...) § “1º- O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 

195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”. 

Assim, compete a todas as esferas da federação, ou seja, aos governos 

municipal, estadual e federal, sendo que a União, Estados e Municípios são 

sujeitos legitimados autônomos para responder pela obrigação 

constitucional de garantir a distribuição dos medicamentos às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros para sua aquisição. A Lei Orgânica 

da Saúde - Lei 8.080/90 registra a responsabilidade do Estado em 

fornecer os medicamentos e realização de exames, em caráter de 

urgência, ao afirmar que a saúde é direito fundamental do ser humano e 

ao citado ente político cabe prover as condições indispensáveis ao seu 

exercício. A Constituição Federal e Estadual também asseveram que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, em seus artigos 196 e 217, 

respectivamente, cuja redação segue transcrita: “Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. As meras alegações de eventual 

desequilíbrio econômico-financeiro, que as despesas públicas só podem 

ser realizadas com planejamento e que a disponibilização de recurso sem 

prévia autorização normativa afronta o art. 167, inciso II, da Carta Magna, 

são insuficientes para sobrepor ao direito à saúde, que é premissa 

superior, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nesses postulados, saúde e vida, o amparo necessário à confirmação da 

medida pretendida pela Defensora Pública, posto que os serviços de 

saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e 

serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de 

Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento 

integral. Salienta-se que não há impossibilidade de concessão de tutela de 

urgência contra a Fazenda Pública, uma vez que inaplicável à espécie o 

art. 1º da Lei nº 9.494/97, tendo em vista que não se está diante de 

reclassificação, equiparação, concessão de aumentos ou vantagens a 

funcionários, já que a demanda versa sobre disponibilização de vaga em 

unidade de terapia intensiva, restando preenchidos os requisitos para a 

concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, como se verá 

quando da análise do mérito, a seguir apreciado. Não há que se falar em 

inexistência de previsão orçamentária, uma vez que caracterizada a 

urgência do tratamento devido à demandante, primando-se pelo direito à 

vida acima de tudo, dela própria e do seu filho que está sendo gestado. 

Ademais, descabe alegação de ofensa à separação dos poderes, tendo 

em vista a inexistência de discricionariedade, não havendo dúvida de que 

deve ser dar prioridade absoluta ao direito à vida e à saúde, nos termos 

postulados. Outrossim, nos termos do Novo Código de Processo Civil, 

verifico que restam preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência, 

trazida pelo artigo 300, como os elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, vez que a 

concessão da tutela no caso em apreço é fundamentada no direito 

fundamental à saúde inerente à todos os indivíduos, que é dever do 

Estado proporcionar o acesso, bem como o risco de dano, já que o 

paciente podem vir a óbito caso não venha a ser transferido para uma 

unidade de terapia intensiva neonatal. Deixo de fixar a necessidade de 

recolhimento de caução pela parte autora, tendo em vista a urgência da 

situação, bem como pelo fato de a ação civil pública ter sido ajuizada pelo 

Ministério Público, nos termos do artigo 300, § 1°, do CPC. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida pelo Ministério Público para determinar ao ESTADO 

DE MATO GROSSO, na pessoa do Secretário de Estado de Saúde, a 

obrigação de fazer consistente em providenciar por conta do Sistema 

Único de Saúde – SUS ou através de fornecedor da rede particular (sem 

licitação), a transferência de VITORIO FLORES DE MATOS, a um hospital 

que lhe proporcione uma vaga em unidade de terapia intensiva – UTI, com 

atendimento com médico especialista em cirurgia vascular, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. Para o efetivo cumprimento da medida, intime-se o 

requerido para que cumpra a decisão, inclusive via e-mail, nos termos do 

artigo 264 do CPC, notificando-se ainda, com urgência, o Secretário de 

Saúde do Estado de Mato Grosso, para que, imediatamente, cumpra a 

liminar. Na mesma oportunidade, cite-se o requerido para, querendo, 
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responder a ação, no prazo legal, sob pena de revelia. Em caso de 

descumprimento da medida, estabeleço multa diária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a incidir a partir da ciência desta decisão, nos 

termos do artigo 500 do Código de Processo Civil, até o limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Sem custas, considerando a gratuidade da 

justiça que ora reconheço. Cumpra-se, com urgência. Nova Mutum, 15 de 

agosto de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ELIZANGELA MENDES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001700-20.2018.8.11.0086 Vistos. Em que 

pese tenha a requerente providenciado a expedição de notificação 

extrajudicial, não há prova de que a notificação se implementou, uma vez 

que não entregue à requerida. Assim, importante se atentar, na hipótese, 

para o teor da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Diante disso, intime-se a requerente para, na pessoa de seu patrono, 

emendar a inicial (artigo 2º, §2º c/c artigo 3º, caput, do Decreto Lei 911/69 

e artigo 320, do Código de Processo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, do mesmo Código. 

Após, retornem os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Às providências. NOVA MUTUM, 22 de agosto de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105909 Nr: 3801-81.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ione Beatriz de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhadora rural promovida pela requerente IONE BEATRIZ DE SOUZA 

LIMA em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida à fl. 78, deferindo os benefícios da gratuidade 

da justiça.

O requerido foi citado e apresentou contestação às fls. 79/83. Alegou 

matéria prejudicial, consistente na prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, pugnou pela improcedência da pretensão da autora, impugnando 

de forma genérica.

Juntou documentos de fls. 84/86.

Às fls. 88/90, a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

postulando pela procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi alegada matéria 

prejudicial ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária. 

Alega a parte ré prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Tanto a parte autora, à fl. 74, quanto à 

parte ré, à fl. 86v, trazem aos autos documento probatório de 

requerimento administrativo indeferido na data de 27/06/2016, o que afasta 

a aplicação do mencionado dispositivo legal. Desse modo, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que pretendiam a 

produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia _14_/_11_/_2018___, às _14_ h _30_ min para oitiva das 

testemunhas indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3006-75.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Soares Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhadora rural promovida pela requerente MARIZA SOARES GIMENES 

em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida à fl. 102, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça.

O requerido foi citado, e apresentou contestação às fls. 103/105. Alegou 

matéria prejudical, consistente na prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, pugnou pela improcedência da pretensão da autora, impugnando 

de forma genérica.

Juntou documentos às fls. 105v/113.

Às fls. 115/117, a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

postulando pela procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi alegada matéria 

prejudicial ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária. 

Alega a parte ré prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Tanto a parte autora, às fls. 26/27, 

quanto à parte ré, à fl. 105v, trazem aos autos documento probatório de 

requerimento administrativo indeferido na data de 24/05/2016, o que afasta 

a aplicação do mencionado dispositivo legal. Desse modo, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que pretendiam a 

produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia _14_/_11_/_2018___, às _15_ h _00_ min para oitiva das 

testemunhas indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 
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audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 3906-97.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcendino Custódio Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural promovido pelo requerente ARCENDINO CUSTÓDIO NETO 

em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Às fls. 18/19 o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência 

de prévio requerimento administrativo.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual anulou 

a sentença, determinando a baixa dos autos à origem, para que a parte 

autora pudesse formular o pedido administrativo às fls. 32/33.

Às fls. 75/76 o autor juntou o indeferimento administrativo do INSS.

Assim, a petição inicial foi recebida às fls. 77/80, deferindo os benefícios 

da gratuidade da justiça e indeferindo o pedido de antecipação de tutela de 

urgência, por ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo.

O requerido foi citado e apresentou contestação às fls. 83/95. Alegou 

matéria preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mérito, pugnou pela 

improcedência da pretensão da autora, impugnando de forma genérica.

Juntou documentos às fls. 96/103.

À fl. 105, foi certificado decurso de prazo para apresentação de 

impugnação à contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi alegada matéria 

prejudicial ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária. 

Alega a parte ré prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Tanto a parte autora, à fl. 76, quanto à 

parte ré, às fls. 101/103, trazem aos autos documento probatório de 

requerimento administrativo indeferido de 29/04/2014, o que afasta a 

aplicação do dispositivo legal mencionado. De modo que DOU O FEITO POR 

SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que pretendiam a 

produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia _14_/_11_/_2018___, às _14_ h _00_ min para oitiva das 

testemunhas indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 2192-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazare G. da Silva & Cia Ltda. - ME (Delizie 

D'Italia), Nazare Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 101, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92649 Nr: 1613-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz da Silva - Construtora Silva, 

Marcos Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 94/96, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 116, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80252 Nr: 3417-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wessler Construtora Ltda. - Me, Osvanir Wessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves - Me (Loja J Paulo 

Confecções), João Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Vistos.

 Considerando o pedido expresso realizado pela parte requerida, 

conforme fls. 296, redesigno a audiência de instrução, designada às fls. 

294, para o dia __ 26 / _09_ / __2018__, às 15__ h _30_ min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81553 Nr: 4360-43.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stefan Luiz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro De Melo - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75400 Nr: 3954-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Terlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 364, §2º, do NCPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

COM A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE REQUERIDA, por seus 

procuradores, para apresentar suas razões finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85331 Nr: 2124-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM MAIKOM MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa de fls. 71/73, requerendo que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79321 Nr: 2537-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 357 /359, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79108 Nr: 2333-87.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJP Empreendimentos Imobiliários, Marcelo Antonelli, 

Paula Antonelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Ferreira de Brito Junior - 

OAB:GO 31.571, Maurilio da Silveira Alvim Junior - OAB:GO 36.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente/Apelada para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49756 Nr: 833-88.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKPdM, EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Haddad João 

Mandarini - OAB:MT 13414B

 Vistos.

Em tempo, determino que o mandado de prisão seja expedido com prazo 

de validade de 01 (um) ano.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001702-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

JANETE IRINEU ZILIO (REQUERENTE)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001702-87.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para a concessão do benefício de auxílio doença 
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com conversão para aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada pelo requerente JANETE IRINEU ZILIO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados 

nos autos. De acordo com a autora foi diagnosticada com artoplastia total 

do joelho direito, CID 17.1, tendo apresentado piora do estado clínico, 

estando impossibilitada de se locomover sem a ajuda de muletas. Nesse 

diapasão, requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia 

requerida seja compelida a implantar o benefício de auxílio doença 

liminarmente, com fundamento na situação de emergência e o perigo de 

dano e risco ao resultado útil do processo. Juntou documentos. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. O instituto da 

tutela antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi 

realizada perícia médica judicial. Por conseguinte, não vislumbro nos autos 

também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

considerando que já se encontra afastado de suas atividades habituais. 

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela 

inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, 

autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a 

consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos. 

Cite-se o requerido, para, querendo, contestar a presente ação, nos 

termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias 

em observância ao artigo 183 do Código de Processo Civil, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o 

caso, consignando no mandando as advertências do artigo 344 do CPC. 

Tendo em vista que a autora não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por oportuno, antecipo a 

perícia, a fim de que, em eventual audiência, o processo já contenha todos 

os elementos probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e 

prolação da sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia. A título de remuneração, fixo os honorários periciais 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional, bem como pelo fato de que o médico 

nomeado é um dos únicos desta Comarca cadastrada no referido sistema. 

Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimados nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 22 de agosto de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010543-25.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DINO EDUARDO ORTEGA (EXEQUENTE)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERNEI BARBOSA CARDOSO (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A (EXECUTADO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

HM MOTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010543-25.2013.8.11.0086. EXEQUENTE: DINO EDUARDO ORTEGA 

EXECUTADO: HM MOTOS, BANCO BRADESCO S.A, ROBERNEI BARBOSA 

CARDOSO Vistos etc. Indefiro o pedido de Bacenjud, por ora, por 

ausência de CPF da parte condenada Robernei Barbosa Cardoso. Com o 

CPF da parte, nova conclusão, para fins de deferimento do Bacenjud, 

podendo a parte autora atualizar o débito. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 22 

de agosto de 2018.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72711 Nr: 1849-66.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BABO MENDES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, FAZENDA PÚBLICA DA 

UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Diante disso, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, 

sendo em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeita à correção 

monetária, devendo o requerente adimplir a primeira parcela em 05 (cinco) 

dias, conforme prevê o §7º, do art. 468, da CNGC.Remetam-se os autos à 

contadoria para proceder ao cálculo.Saliente-se que o não pagamento da 

primeira parcela e das demais no prazo estipulado acarretará à extinção 

do feito (art. 290 do CPC).Cumprido o acima determinado, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72660 Nr: 1836-67.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Henrique Santoro 

- OAB:340064

 DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, sendo em 03 

(três) parcelas mensais e sucessivas, sujeita à correção monetária, 

devendo o requerente adimplir a primeira parcela em 05 (cinco) dias, 

conforme prevê o §7º, do art. 468, da CNGC, haja vista que não há 

comprovação do pagamento da primeira parcela.Remetam-se os autos à 

contadoria para proceder ao cálculo.Saliente-se que o não pagamento da 

primeira parcela e das demais no prazo estipulado acarretará à extinção 

do feito (art. 290 do CPC).Cumprido o acima determinado, conclusos para 

análise dos demais pedidos de fls. 323/326.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70406 Nr: 888-28.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE SACCHI - 

OAB:333.600, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420/B, VIVIANE C. S. 

LIMONGI - OAB:166.633 SP

 .Em consulta ao sítio deste eg. TJMT verifica-se que a decisão extintiva do 

mandamus fora publicada em 03/08/2018 e, portanto, ainda não dota de 

imutabilidade.Destarte, determino que se aguarde o trânsito em julgado do 

Mandado de Segurança nº 0102290-91.2015.8.11.0000, devendo a 

Secretaria certifica-lo no feito.Transitada e considerando que a parte 

autora já fora imitida na posse do bem discutido no feito (ref. 64), desde já 

fica autorizada a expedição de mandado de reintegração na posse do 

imóvel, em favor da parte autora, o qual deverá ser cumprido em diligência, 

com reforço policial se necessário for, nos termos da decisão de ref. 

3.Após o cumprimento da medida, conclusos para análise do pedido de 

instauração de incidente de falsidade documental, bem como suspensão 

do presente feito por força das questões prejudiciais discutidas nos autos 

de código 1029523 (Comarca de Cuiabá-MT), 72711 e 72660 (Comarca de 

Nova Xavantina-MT).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75071 Nr: 2906-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, 

KEZIA DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

Ante a certidão do oficial de justiça (ref. 11), expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Canarana/MT, para citação do denunciado Paulo 

Henrique Francisco da Silva.

Sem prejuízo, diante do lapso temporal transcorrido desde a certificação 

de ref. 11, determino seja tentada a citação novamente no endereço do 

acusado.

Havendo a ré Kezia de Souza Matos informado possuir advogado na 

pessoa do Dr. Adão Abreu Pereira, determino a intimação do nobre 

causídico para apresentar resposta à acusação.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000409-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA MARIA DA CONCEICAO GONCALVES (AUTOR(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000409-13.2018.8.11.0012. 

AUTOR: LINDAURA MARIA DA CONCEICAO GONCALVES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. I- Ponderando a alegação de 

pobreza e diante da natureza da ação, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. II-Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar, não comparecendo 

sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, 

ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual. III- 

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação. IV- Com a 

resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação. V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à 

concessão do benefício previdenciário pleiteado constitui matéria que 

exige instrução probatória. Consigno que a natureza alimentar dos 

benefícios previdenciários, por si só, não basta para configurar o 

preenchimento do segundo requisito legal da tutela de urgência, a saber, 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que ausentes os requisitos 

legais. VI- Cumpra-se. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 15 de agosto de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000477-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OTANILIA CARDOSO MALTA (AUTOR(A))

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000477-60.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): OTANILIA CARDOSO MALTA RÉU: BANCO PAN S.A. Ao 

analisar a petição inicial apresentada, verifico que foi endereçada ao 

Juizado Especial desta Comarca, entretanto, o feito foi distribuído a uma 

das Varas da Justiça Comum. Deste modo, determino a intimação da parte 

autora para esclarecer se pretende que o presente feito seja declinado ao 

Juizado Especial ou se almeja sua manutenção neste juízo, oportunidade 

em que deverá recolher as custas processuais iniciais no prazo de quinze 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Caso manifeste pelo 

declínio da competência, desde já, fica determinada a remessa dos autos 

ao Juizado Especial desta Comarca, com as homenagens de estilo. 

Intime-se. Nova Xavantina/MT, 22/08/2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 1675-96.2011.811.0012
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSO FRANCISCO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:6.293-A, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617/MT

 DECISÃO

VIAÇÃO XAVANTE LTDA, qualificada nos autos, apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença às fls. 175/182, em face de EDEMILSO 

FRANCISCO DE PAIVA, também qualificado, pugnando, em suma, pelo 

reconhecimento do excesso de execução, homologação dos cálculos 

apresentados às fls. 184/190 e condenação da parte exequente em 

litigância de má-fé.

A impugnação veio acompanhada dos documentos de fls. 183/219.

A parte exequente, através de seu procurador, apresentou manifestação 

às fls. 235/236.

À fl. 220, foi proferido despacho que determinou a remessa dos autos ao 

Cartório do Contador para a confecção da planilha de cálculos da dívida 

executada em razão da divergência entre aquelas apresentadas pelas 

partes.

Após a prática de vários atos, os autos vieram-me conclusos para 

deliberação.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Ab initio, cumpre ressaltar que ao contrário do que alega a parte 

exequente às fls. 235/236, a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

oferecida pela executada às fls. 175/182 e, inclusive, se mostra 

tempestiva, posto que apresentada dentro dos quinze dias previstos no 

art. 525 do Código de Processo Civil, nos moldes explanados na 

impugnação.

No caso, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença merece 

acolhimento, senão vejamos.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença somente poderá 

ter por objeto aquelas matérias elencadas pelo artigo 525, §1º. do Código 

de Processo Civil, haja vista se tratar de rol taxativo, in verbis:

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

Nesse sentido, necessário se faz restringir a apreciação das alegações 

constantes na impugnação apresentada apenas às matérias que podem 

ser objeto de análise neste momento processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada arguiu excesso 

de execução, sustentando, para tanto, que deve ser afastado o cálculo 

ofertado pelo exequente às fls. 153/154, em razão da inclusão indevida da 

cobrança de dois honorários advocatícios e a utilização de correção em 

discrepância ao acórdão proferido.

Após detida análise da sentença e acórdão proferidos, bem como dos 

cálculos apresentados pelas partes, tenho que razão assiste à 

executada, uma vez não ter o exequente observado os dispositivos 

judiciais para confecção de sua planilha.

No pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 153/154, o 

exequente informou que o valor da condenação de R$ 8.164,02, 

atualizado pela taxa Selic, foi para R$ 82.655,80, de modo a se notar 

nitidamente o excesso da atualização dos cálculos, principalmente ante a 

ausência do demonstrativo da evolução da dívida em planilha detalhada.

Ademais, a parte exequente acrescentou em seus cálculos, em 

duplicidade, a condenação de honorários advocatícios contida na 

sentença e no acórdão.

A condenação de fl. 104-verso foi revogada pelo acórdão proferido à fl. 

147-verso, de modo a ser indevida a quantia apresentada pelo exequente 

à fl. 154, no montante de R$ 550,70.

De outro norte, conforme se extrai do acórdão proferido à fl. 147-verso, 

os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, a serem pagos ao advogado da parte adversa na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ou seja, em favor do 

causídico representante da parte exequente, são devidos apenas 5% 

sobre o valor da condenação, diversamente do calculo apresentado às 

fls. 153/154, no montante de R$ 8.265,58.

Assim, tenho que a parte exequente não demonstrou ter elaborado seus 

cálculos nos moldes da sentença e acordão proferidos, e diante dos 

argumentos apresentados em impugnação, o acolhimento de excesso de 

penhora é medida que se impõe.

Nada obstante, vislumbro ter a parte executada confeccionado planilha 

nos moldes dos julgados proferidos nos autos, apresentando o valor da 

condenação conforme estipulado no acórdão (R$ 8.414,70 – fl. 

147-verso), devidamente atualizado pela taxa Selic e juros de mora a partir 

da citação válida (fl. 120), bem como apresentando o valor devido de 5% 

sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Assim, conforme apresentado pela parte executada à fl. 184, a dívida 

atualizada em fevereiro de 2018, perfazia a quantia de R$ 29.933,99.

Conforme se observa dos cálculos apresentados às fls. 190, a parte 

executada apresentou nova planilha, abatendo-se da quantia devida os 

depósitos judiciais efetuados às fls. 192/199, no montante total de R$ 

8.087,83, e incluindo-se a aplicação de multa de 10% (dez por cento), nos 

moldes da decisão de fl. 169.

Com efeito, verifica-se que os cálculos apresentados pela parte 

executada às fls. 184/190 merecem ser homologados parcialmente, por 

terem respeitado os julgados proferidos. Entretanto, a parte executada 

deixou de incluir em planilha a condenação das custas e despesas 

processuais (fl. 100-verso).

Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulada pela executada às fls. 175/182, homologando 

parcialmente os cálculos apresentados às fls. 184/190 e determinando a 

remessa dos autos ao Cartório do Contador para confecção de planilha 

atualizada das custas e despesas processuais, que deverão ser 

acrescidos aos cálculos de fls. 184/190.

Fica a parte exequente autorizada a efetuar o levantamento dos valores 

depositados em juízo, devidamente atualizados, mediante a expedição de 

alvará.

O autorizado deverá possuir poderes específicos para o ato.

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé, é 

imprescindível a configuração de uma das hipóteses previstas no artigo 80 

do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em comento.

Nesse sentido, o Colendo Sodalício Goiano já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA - De acordo com a Lei nº 8.212/91 

é o INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE, o 

indexador eleito para atualização monetária no país, além do que é 

considerado o que mais reflete a desvalorização da moeda. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ - Não comprovada quaisquer das hipóteses descritas no art. 17 

do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. Apelo conhecido e 

desprovido. (Apelação Cível n. 141040-56.2010.8.09.0013. Relator 

Desembargador Walter Carlos Lemes. Acórdão publicado em 16 de maio 

de 2011).

Sem condenação em custas e honorários, por se tratar de mero incidente 

processual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 612-60.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilma Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EVA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038

 Ref. 42: em consulta ao sistema apolo, não localizei a mencionada ação 

penal de Código 108792, mas tão somente um inquérito policial de Código 

79005, em que a requerida figurada como indiciada.

Considerando-se que a existência de inquérito policial não inibe o 

prosseguimento da ação civil, havendo previsão legal de suspensão 

somente em caso de ação penal em curso, nos termos do art. 64, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o 

pedido formulado pela parte ré.

O pedido poderá ser novamente analisado caso a parte requerida junte 

aos autos certidão de objeto-pé da alegada ação penal em curso, 
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oportunidade em que será dada vista à parte autora para manifestação em 

cinco dias.

No mais, dê-se regular prosseguimento ao presente feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-41.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000239-41.2018.8.11.0012. 

AUTOR: LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com fundamento nos artigos 6º, 

10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo 

comum de 10 (dez) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as provas que pretendem produzir em juízo, relacionando-as às 

questões de fato e de direito que entendam subsistirem controvertidas. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 15 de agosto de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000011-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA SILVA FREITAS (EXEQUENTE)

TULIO TOYAMA FALEIRO (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 14865291), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 14865291, no valor de R$=2.000,00= (dois mil reais). 

Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem comprovação do 

pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista no artigo 523, § 

1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, intime-se 

a exequente para requerer o que lhe for de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 22 de agosto de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010247-26.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEA DIAS DE PAULA (EXEQUENTE)

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 14190754), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 14190754, no valor de R$=7.009,30= (sete mil e nove 

reais e trinta centavos), devidamente atualizado até o dia 01/07/2018. 

Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem comprovação do 

pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista no artigo 523, § 

1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina, 22 de agosto de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 7/2018-CA - XI PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE PARANATINGA - MT - JORGE HASSIB IBRAHIM, JUIZ DE DIRIEITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANATINGA, em substituição 

legal, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal 

n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público a abertura do X 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de 

nível superior em Direito, cadastro de reserva, para a Comarca de 

Paranatinga, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

* O Edital n° 7/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 1058-93.2018.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sec Engenharia e Construtora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga, Presidente 

da Comissão Permanente de Licitações do Município de Paranatinga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a impetrante, para querendo, manifestar nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

BENJAMIN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (REQUERIDO)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ISIDIO TENORIO DE MELO (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

os advogados das partes acerca da decisão retro que designou audiência 

para oitiva da testemunha.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000511-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS (ADVOGADO(A))

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local 

ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial 

de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA INES JOHANN BEVILACQUA (REQUERENTE)

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILACQUA LTDA (REQUERENTE)

ADRIANO DARCY BEVILACQUA (REQUERENTE)

DARCY BEVILACQUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000629-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. M. M. (REQUERENTE)

K. L. R. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. M. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000495-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO (AUTOR(A))

ANESIO RIETH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o advogado da parte autora acerca da decisão retro. 

Paranatinga– MT, 22 de agosto de 2018 JULIANA MIRANDA MAGALHAES 

CORREA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA 

E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000523-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA NANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada o advogado da parte autora acerca da decisão retro, e no prazo 

de 15 (dez) dias, emendar a inicial, adaptando-a ao procedimento comum, 

sob pena de indeferimento da inicial. Paranatinga– MT, 22 de agosto de 

2018 JULIANA MIRANDA MAGALHAES CORREA Analista Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731506

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000489-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN (ADVOGADO(A))

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO ANDREI GOMES (REQUERIDO)

OSCAR FRANCISCO MASCHIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE FERREIRA UTZIG (AUTOR(A))

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FERNANDA DE CAMPOS (RÉU)

EDVAN ROBSO CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o advogado da parte autora acerca da decisão retro, bem como 

para comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o 

Provimento nº 43/2014-CGJ. Paranatinga– MT, 22 de agosto de 2018 

JULIANA MIRANDA MAGALHAES CORREA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731506

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000440-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S A COMERCIO E INDUSTRIA 

(REQUERENTE)

GENIVALDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000485-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR AGOSTINHO MULLER (REQUERENTE)

URBANO RODOLFO MUELLER (REQUERENTE)

CRISTIANO RICARDO GRASEL (ADVOGADO(A))

AFONSO ANTONIO MUELLER (REQUERENTE)

ADELHARDT NELSON MUELLER (REQUERENTE)
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INES HILDEGARD MUELLER FLACH (REQUERENTE)

IVO HONORIO MUELLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora acerca da decisão retro, bem como para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntarem aos autos cópias de seus documentos 

pessoais, bem como comprovante de residência atualizado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

ROGERIO APARECIDO SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RUPOLO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOAO GERALDO FERREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000568-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGRO AGOSTINETTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora acerca da decisão retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58322 Nr: 3269-44.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Líbero Favarin, Terezinha de Fátima Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Luza - OAB:14.059/MT, 

Gilberto Brescovici - OAB:11280-B, Mariana Calvo Caruccio - 

OAB:19412, Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT, Paolla Cardoso 

de Lima - OAB:24260, Pedro Emílio Bartolomei - OAB: 12.306-B/MT, 

Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, proceder a carga dos autos para cópia sob pena 

de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 1355-03.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526 , STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para no prazo de 

10 (dez) dias, juntar os documentos informados na Carta Precatória e 

demais documentos necessários para o cumprimento desta, quais sejam: 

cópia da inicial, decisão que determinou a expedição da Carta Precatória, 

cópia da matrícula 3372 do CRI de Paranatinga-MT, Croqui, descrição e 

localização do imóvel. Por fim, certifico que consta além da Carta 

Precatória, apenas a Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco de 

Lage Landen Brasil AS, o que impossibilita o cumprimento da Carta 

Precatória nesta Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88073 Nr: 1501-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:17205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.
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Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88279 Nr: 1619-20.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Dassa Ltda, Daniele de Souza 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- 

SICREDI, em face de MINERAÇÃO DASSA LTDA E DANIELE DE SOUZA 

SANTOS, todos qualificados nos autos.

Às fls. 32/33, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão do feito até seu 

integral cumprimento.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

32/33, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 922 do Código de 

processo Civil.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DO CARMO (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

08/11/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA BENTOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

08/11/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ARISTIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 
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Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/11/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/11/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/11/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000367-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER TREYMAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para aditar a inicial com o 

comprovante efetivo da constituição em mora do Requerido, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81290 Nr: 3275-46.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RAIMUNDA MARTINS COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 21.09.2018, as 16h00min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80763 Nr: 2926-43.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 20.09.2018, as 16h00min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40024 Nr: 634-95.2010.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BASTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo a 

intimação da parte autora através de seu advogado, para que manifeste 

se sobre a certidão de fls. 213, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36058 Nr: 2335-62.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo a 

intimação da parte autora através de seu advogado, para que se 

manifeste sobre a Exceção de Pré-executividade, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 1388-56.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA, MARIA 

LUCIA HIDEKO TOMINAGA, KUMAGIRO ARTHUR WERNECK TOMINAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2 (duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Jardim Imperatriz, Posto de Combustível, Peixoto de Azevedo/MT, no prazo 

de 10 (dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligencias e/ou http:arrecadação.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/penhora, com posterior remessa do comprovante ao 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90103 Nr: 1387-71.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA, MARIA 

LUCIA HIDEKO TOMINAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Jardim Imperatriz, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 1461-96.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO DE OLIVEIRA E BARBOSA LTDA - ME, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA GOMES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2 (duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Industrial - Peixoto de Azevedo/MT, Peixoto de Azevedo/MT, no prazo de 

10 (dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligencias e/ou http:arrecadação.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/penhora, com posterior remessa do comprovante ao 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64183 Nr: 1330-29.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS SILVA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. GAMA TURISMO - ME, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:5.449-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:SP/209.551

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo a 

intimação da parte autora através de seu advogado, para que manifeste 

se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 518/526, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 14845 Nr: 2155-22.2003.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA CACHIMBO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DILMAR ANTONIO DE ÁVILA, 

GILMAR ANTONIO FABIANE, GENI HORSCZARUK DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON - 

OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.128/B, GUSTAVO DE GRANDI C. FRETIAS - 

OAB:209.892, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:, SAMARA CORINTA 

HAMMOUD COSTA - OAB:6.816

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo a 

intimação da parte autora através de seu advogado, para que se 

manifeste sobre a Exceção de Pré-executividade de fls. 281/285, no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41761 Nr: 2383-50.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.128/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo a 

intimação da parte autora através de seu advogado, para que se 

manifeste sobre a certidão de fls.219, no prazo de lei.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91931 Nr: 2590-68.2018.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSV, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHMF, ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora do despacho a seguir 

transcrito: Vistos, 1. Antes de analisar o pedido liminar, entendo prudente 

a realização de audiência de justificação, nos termos do artigo 562 do 

Código de Processo Civil, a qual ocorrerá na data de 05/09/2018, às 

17h30min. 2. Intimem-se os autores desta decisão e da data da audiência, 

bem como as testemunhas arroladas à fl. 14. 3. Citem-se os requeridos 

para comparecerem à audiência designada, consignando no mandado que 

o prazo para resposta, que é de 15 dias, será contado a partir da 

intimação da decisão que deferir/indeferir a medida liminar (artigo 564, 

parágrafo único, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89623 Nr: 1072-43.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 Considerando a petição de fls. 74/76, CORRIJO, DE OFÍCIO, o erro material 

contido na decisão de fls. 64/66 para constar:

“(...) Restou comprovado sumariamente que o Autor adquiriu a posse do 

imóvel consistente no lote 325 denominado Gleba ETA com área de 

aproximadamente 25 hectares, onde realizou benfeitorias consistentes na 

elaboração de cerca, bem como, mantém semoventes, indicando 

visualização fática do domínio, porque explora o local e confirmada a sua 

presença constante no imóvel.

 (...)Desta forma, defiro liminarmente reintegração de posse da área ora 

formulado em favor do Autor, no imóvel denominado “Sitio Brilhante”, 

compreendidos no projeto de assentamento PA ETA, travessão Santa 

Catarina.” Permanecendo inalterados os demais termos da decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 1097-90.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO, GILSON 

VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, JAYME RODRIGUES 

DE CARVALHO JUNIOR - OAB:3735

 Já no que tange ao acusado GILSON VIEIRA PEREIRA, constatado que se 

conformou com a decisão de pronúncia, deverá o processo prosseguir 

nos termos do artigo 421 e seguintes do CPP.Dessarte, determino à 

Secretaria que:(i) certifique o trânsito em julgado da decisão de pronúncia 

quanto ao réu GILSON VIEIRA PEREIRA;(ii) intime-se o Ministério Público, o 

assistente de acusação e a defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.(iii) após a manifestação das partes, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação nos termos do art. 423 do CPP.2. Do recurso 

em sentido estrito interposto pela defesa de JOSÉ FERNANDES DE SOUZA 

NETO:Colhe-se dos autos que a Defesa interpôs recurso à fl. 462 e 

apresentou as razões às fls. 497/507, irresignada com a decisão que 

pronunciou o acusado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, 

incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.O recurso foi recebido à fl. 468 e 

o Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 509/510.Os autos 

vieram conclusos para deliberação nos termos do artigo 589 do Código de 

Processo Penal.Pois bem. É sabido que o presente recurso apresenta 

efeito regressivo, possibilitando a este juiz a reforma ou sustentação da 

decisão recorrida.Após o reexame dos autos, mantenho a decisão 

recorrida (fls. 445/457) nos termos em que foi prolatada.Desta feita, 

considerando que o parágrafo único do art. 583 do CPP prevê que “o 

recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais 

réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem 

sido ainda intimados da pronúncia”, o determino à Secretaria que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral dos autos e, em 

seguida, remeta-se imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para análise do recurso de JOSÉ FERNANDES DE SOUZA NETO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 4640 Nr: 1114-15.2006.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR, CRW - 

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574

 FINALIDADE: intimar o advogado do requerido Leonisio Lemos Melo Junior, 

para que informe o endereço correto da testemunha Agassis Leitão de 

Queiroz ou desista da oitiva, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89409 Nr: 963-29.2018.811.0023

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 MG

 Trata-se de AÇÃO DE INSOLVÊNCIA proposta por REINALDO CELSO 

BIGNARDI em face de ANDRÉ AMÂNCIO DE CARVALHO.No decorrer do 

procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 57).Relatei. 

DECIDO.Inicialmente, indefiro o pedido de restituição das custas 

processuais recolhidas, diante do principio da causualidade, bem como a 

utilização da máquina judiciária, restando cumprido o ato correspondente 

ao pagamento das custas processuais.Além do mais, a taxa judiciária tem 

natureza tributária, eventual restituição ou devolução devem estar 

expressamente previstas em lei, em razão do princípio da legalidade.Por 

fim, tendo em vista a manifestação de fls. 57, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NEUMIR SANTOS DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001492-61.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME EXECUTADO: NEUMIR 

SANTOS DOS REIS JUNIOR Cite-se conforme requerido. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de agosto de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000898-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001807-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo a inicial; Defiro AJG; CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as 

partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a 

possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do 

CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia. 

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público. Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. (AUTOR(A))

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA GOMES OAB - 014.049.101-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000770-27.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ADRIAN GOMES RIBEIRO REPRESENTANTE: ROSANGELA CUNHA GOMES 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Dê-se vistas às 

partes quanto ao relatório psicossocial apresentado , 22 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111252 Nr: 606-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: felipe andres acevedo Ibanez - 

OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca da juntada do ofício de 

referencia 95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 1144-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO INACIO, NVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Intimo o douto advogados das partes para apresentar as alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130735 Nr: 8458-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Zarzenon, Isabel Zarzenon, A. 

ZARZENON E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149981 Nr: 7926-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Celso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes quanto ao laudo técnico de Ref: 30.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119593 Nr: 3424-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135238 Nr: 1556-25.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162450 Nr: 1544-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fora feito carga para a Procuradoria do Estado para 

manifestação conforme determinado no R. despacho e até a presente data 

não houve manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 1144-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO INACIO, NVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 1144-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO INACIO, NVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Expeça-se o necessário.

Designo ainda audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12.04.2017, 

às 15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 1144-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO INACIO, NVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Ao M.P.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 1366-38.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Trata-se de Execução promovida pela Fazenda Nacional em face de Silva 

Borges & Freitas Ltda.Tanea Maria Peixoto Almeida, fundada em CDA.

 Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível, representada pelo incluso título.

 Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento, não sendo 

encontrado bens penhoráveis.

Intimado para se manifestar os autos não foram impulsionados até a 

presente data.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum.

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 2012 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo exequente 

que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem penhorável. E 

conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - dormientibus non 

sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art. 219, §5º do CPC.

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 
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termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, com fundamento no art.40, §§4º e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 1366-38.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Ao recorrido para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 1366-38.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37718 Nr: 274-98.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmira Marceano da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À parte para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27430 Nr: 2442-44.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Alves, Maria Dalva Teixeira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À parte para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93597 Nr: 4664-67.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Certifico que em consulta ao site do TJ, foi localizado o número da Carta 

Precatória distribuida no Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e 

constatado que a mesma está paralisada aguardando intimação da parte 

autora para pagamento de diligência do oficial de justiça desde o dia 

8/11/2017, conforme cópia anexa.

 Nesse sentido, tratando-se de processo de Met 2 do CNJ, impulsiono o 

presente feito com o fim de intimar a parte autora para recolher o valor de 

R$ 450,00 (quatrocento e cinquenta reais), que deve ser vinculado à CP n. 

4664-67.2014.8.11.0013 - Código 62811, no prazo de 10 (dez) dias, cuja 

g u i a  d e v e  s e r  e m i t i d a  n o  s i t e  d o  T J  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 1120-08.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes de Andrade Zazom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à parte para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ACOLHO o pedido formulado para determinar a expedição do mandado 

monitório, devendo o Requerido ser citado (pelos Correios, com aviso de 

recebimento), para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, ou, se 

assim preferir, oferecer embargos nos termos da norma de regência. 

Advirta-se que, no caso de pronto atendimento ao mandado monitório, o 

requerido ficará dispensado do pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Deve acompanhar o instrumento de citação cópia desta 

decisão judicial, devendo a serventia judicial providenciá-la no prazo de 

cinco dias a contar do recebimento dos autos em cartório.Não havendo 

cumprimento do referido mandado, deve o Requerido arcar com o 

pagamento das custas processuais e da verba honorária, ora fixada na 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a parte autora, em 

momento próprio, adotar as providências necessárias para viabilizar a 

liquidação do título executivo judicial Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cite-se, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora apresentar impugnação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146875 Nr: 6544-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GN IMOBILIÁRIA – empreendimentos 

imobiliários Santa Cruz, Geter de Oliveira Neto, José Maria da Costa 

Sobrinho, EDSON RODRIGO LEODORO, TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE 

GODOY, ALZIANE SOUZA NASCIMENTO, LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, 

SANDRA SEVERINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA SEVERINA ALVES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR A PARTE DA PRESENTE AÇÃO

Resumo da Inicial: O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n°. 15.023.989/0001-26, 

com sede na Avenida Marechal Rondon, n°. 522, Centro, em Pontes e 

Lacerda – MT, através de sua procuradoria jurídica, ao final assinado, 

vêm, com fundamento na Lei 7.347 de 1985, propor a presente: AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA Em face dos Requeridos: 1) Requerido: GN IMOBILIÁRIA – 

empreendimentos imobiliários Santa Cruz, situada na: Av. Antônio E. 

Chaves, 22. Em frente ao Parque de Exposição de Pontes e Lacerda – MT, 

CEP: 78250-000. (65) 3266 37451 ou 3266-3745, responsáveis pelas 

vendas dos terrenos; 2) Requerida: TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE 

GODOY, proprietária dos lotes 01 com cadastro imobiliário nº 

8894-01-901, lote 02 com cadastro imobiliário nº 8893-02-883, lote 03 com 

cadastro imobiliário nº 11479-03-869, lote 04 com cadastro imobiliário nº 

11478-04-857, todos na quadra 02 loteamento – Bairro: PARQUE SANTA 

CRUZ II, Pontes E Lacerda – MT, segundo o que consta nas inscrições a 

proprietária reside no endereço na Rua: LOS ANGELES, nº 165 – Bairro: 

Jardim Califórnia, Cuiabá/MT, CEP: 78070-400. 3) Requerido senhor: 

EDSON RODRIGO LEODORO, proprietário do lote 04 da quadra 08 – Bairro: 

RESIDENCIAL PROENÇA – Pontes E Lacerda – MT; 4) Requerido senhor: 

GETER DE OLIVEIRA NETO, proprietário do imóvel com cadastro 11774, 

com frente para a Rua: Ver. Anibas Luís de Souza, nº 597, Bairro: 

Residencial Proença, Pontes e Lacerda – MT; 5) Requerido senhor: JOSÉ 

MARIA DA COSTA SOBRINHO, proprietário do imóvel do imóvel com 

cadastro imobiliário nº 11773, com frente para a Rua: Ver. Anibas Luís de 

Souza, nº 1000, Bairro: Residencial Proença, Pontes e Lacerda – MT; 

pelas seguintes razoes de fato e de direito a seguir: DA LEGITIMIDADE AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO O legislador erigiu ao Município, elencando outras 

entidades, o instrumento judicial consubstanciado na AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA que é ora operacionalizada para fins de obrigar os Requeridos a 

cumprir com suas obrigações constitucionais e infraconstitucional, 

notadamente in casu, para a conservação e manutenção do meio 

ambiente, cabendo assim a todos preservar as áreas de preservação 

ambiental do córrego Buritis, que está situado dentro do perímetro urbano. 

Há nítida visualização de que os interesses difusos e coletivos do meio 

ambienta, neste caso formada por aqueles que, em razão de suas 

condutas censuráveis ou por buscarem vantagens colocaram em risca a 

nascente do córrego que está sujeito a morte se não for tomado as 

medidas necessária com a proibição de novas construções na nascente, 

sendo carecedor de proteção do Poder Judiciário do Ministério Público e 

do Município. A legitimidade ad causam do Município para o presente 

instrumento brota cristalino do artigo 5º inciso III da LEI No 7.347, DE 24 DE 

JULHO DE 1985, sendo patente que o objeto dela – direitos difusos e 

coletivos atingidos – alcança reflexamente toda a comunidade local e 

mundial, pelo que resta plenamente autorizada a atuação do Município. A 

própria doutrina leciona que a ...defesa de interesse de um grupo 

determinado ou determinável de pessoas pode convir à coletividade como 

um todo, como quando a questão diga respeito ao meio ambiente que 

envolve à saúde das pessoas, ou quando haja extraordinária dispersão 

de interessados, a tornar necessária ou, pelo menos, conveniente sua 

substituição processual pelo Município, ou quando interessa à coletividade 

o zelo pelo funcionamento correto, como um todo, de um sistema 

econômico, social ou jurídico. Tratando-se, porém, de interesses 

disponíveis de todos, de interesses coletivos ou difusos, sua defesa 

interessará sempre à coletividade como um todo Por se tratar o direito 

ambiental que é um direito transindividual, sua tutela será exercida por 

intermédio de Ação Civil Pública, já que os atingidos pela conduta danosa 

não podem ser determinados, ou sua determinação é tarefa assaz 

penosa. O artigo 1º da Lei 7.347/85 é claro ao dispor que: “art. 1º. 

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as 

ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I – 

ao meio ambiente; (...)” Para a tutela de interesses desta natureza, a 

legislação confere legitimidade a alguns órgãos para propor ação civil 

pública que vise protegê-los. Dessa forma, a Lei nº 7.347/85 artigo 5º, 

institui em nosso ordenamento que a Ação Civil Pública, conferindo 

legitimidade para sua propositura ao Ministério Público, (inciso I), à 

Defensoria Pública (inciso II), à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (inciso III); às autarquias, empresas públicas, fundação ou 

sociedade de economia mista (inciso IV); às associações (inciso V), que 

esteja constituída a mais de um ano e inclua entre suas finalidades 

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 

econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico (alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso V). Portanto, 

inegável a legitimidade o Município frente à defesa de interesses difusos e 

coletivos, como também inegável a natureza transindividual do bem 

ambiental a ser tutelado no presente caso. E mais, tendo em vistas as 

várias ações civis públicas, interpostas pelo Ministério público contra a 

Município, para proteger córrego buritis, não há que se falar em falta de 

competência do Município para propor a ação. DA DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA À PRIMEIRA VARA CÍVEL DESTA COMARCA. Tendo em 

vista os processos que tramitam nesta Vara, que versam sobre a mesma 

matéria (córrego Buritis), e com sentenças onde obrigam o Município de 

Pontes E Lacerda, (ex: Cód: 57311 – 59765 – entre outas) todas em faze 

de cumprimento de sentença, e para que se possa cumprir vossas 

decisões é necessário que seja julgado procedente a presente, e por isso 

a importância do juiz que sentenciou a obrigação também sentencia os 

deveres do Município, caso contrário se torna impossível cumprir a 

sentença. Vejamos as possibilidades de distribuição por dependência; Art. 

286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo 

prevento. Excelência se faz necessário que seja decidido pelo mesmo juiz, 

pois se não for deferida a liminar e consequentemente a sentença, como o 

Município vai cumprir as sentenças em que está obrigada a proteger a 

córrego buris, como vai revitalizar as margens do córrego, como vai 

reflorestar a nascente, pois se não for protegida a nascente não resolve 

proteger o restante. DOS FATOS Conforme, entendimento de Vossa 

Excelência, o Município de Pontes E Lacerda, está obrigado a proteger o 

córrego buritis, sob pena de multas milionárias em caso de 

descumprimento. Atendo ao cumprimento, o Município, contatou que a 

nascente do córrego, foi aterrada parcialmente por Imobiliária e vendido a 

pessoas que adquiriram os lotes naquela localidade, conforme 

demonstraremos abaixo. Como é sabido de todos todas as nascentes tem 

que obrigatoriamente ser respeitada a reserva permanente, para que não 

venha a morrer o córrego. Assim foi constatado que há intervenção em 

área de preservação permanente, nascente do córrego, com o loteamento 

e construção em área de preservação permanente ou área de 

preservação ambiental obrigatória; a obras que invadiram parte da área, e 

não foi precedida de autorização para intervenção em APP; e com isso há 

impacto negativo ao meio físico decorrente de tais obras, as obras 

dificultam a regeneração natural da vegetação nativa, há impacto negativo 

a nascente natural da água matando o córrego, com isso a demolição das 

construções são obrigatórias para a recuperação da área degradada, já 

que todas as pessoas tem mapa e sabiam qual é o tamanho de seus 

terremos, mas de livre vontade invadiram área de preservação 

permanente, e com a demolição se fará em seguida de plantio de espécies 

nativas. Dito isso, concluiu pelas imagens anexa que a existência de 

construção na nascente do córrego vai aos poucos matar o córrego, não 

existindo outra alternativa locacional, sem novos danos e necessidade de 

supressão de todas as construções e futuras para que a vegetação 

nativa volte a crescer e dar vida ao córrego, motivo de tanta demando 

judicial. O Município, já notificou todas as pessoas que ali tem terreno, para 

não passarem veneno para matar o capim, e para não construírem, não 

degradarem, mas mesmo assim, não existe a consciência das pessoas 

que estão de forma irregular as margens do córrego, e em especial na 

nascente do córrego, assim para cumprir vossas sentenças é necessário 

que Vossa Excelência impeça que tais degradações ao meio ambiente 

continuem. Ou seja, ditas edificações e ou benfeitorias NÃO são passíveis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 479 de 684



de regularização, pois não cumprem os requisitos legais da norma legais, 

pois são invasões e estão em área de preservação permanente, e em 

nascente d’água. Passamos a demonstrar as imagens da nascente do 

córrego que precisam ser preservadas, vamos mapear as áreas e dividir 

por pontos, para melhor compreensão: Excelência como se nota em 2002 

a nascente do Córrego era as margens da Avenida Bahia, mas que 

desrespeitos amente as imobiliárias para lucrar com a venda dos terrenos 

aterraram de forma ilegal e venderam, sobrando para o Município apenas a 

responsabilidade de reflorestar as margens do córrego. Assim pede para 

que em respeito ao meio ambiente, a as sentenças obrigando o Município a 

preservar as áreas de APPs, seja deferido a Liminar proibindo a 

construção de qualquer tipo de construção onde ainda dá para salvar a 

nascente do córrego, e obrigando a imobiliária a devolver o dinheiro aos 

supostos compradores, e a indenizar pelos danos caudados ao meio 

ambiente, e com o dinheiro dessa multa, o Município posso cumprir vossas 

sentenças. A imagem abaixo é do ano de 2002, e mostra bem onde era a 

nascente do córrego buritis, inclusive com represas, e aparece 

perfeitamente na imagem e que hoje está toda aterrada, sendo de 

exclusiva responsabilidade da Imobiliária GN IMOBILIÁRIA – 

empreendimentos imobiliários Santa Cruz. A imagem abaixo é do ano de 

2010, onde já demonstra que a primeira nascente do córrego já está 

aterrada, e a segunda é só uma represa, onde o curso natural do córrego 

já foi aterrado, como o demonstrado em vermelho a imobiliária está 

matando aos poucos o córrego buritis. Por isso a importância de ainda 

salvar a terceira nascente do córrego, pois se está for aterrado igual está 

com certeza o córrego morrerá Excelência como se nota na imagem 

acima, do ano de 2017, está aterrado todo o curso natural da nascente do 

córrego, sem respeitar as leis ambientais, sem reservas de APPs. Assim a 

imobiliária é responsável por crimes ambientais, e deve ser condenada a 

indenizar as pessoas que ela vendeu os imóveis em área de APPs, e 

ainda indenizar o Município para o reflorestamento do que ainda resta da 

nascente do córrego buritis. Na imagem abaixo estão os terrenos que 

devem ser desapropriados, para reflorestamento do da nascente do 

córrego. Como se nota Excelência, ainda é visível onde foi aterrado a 

nascente do córrego, para aumentar os terrenos da imobiliária, 

percebesse pela limpeza que a nascente do córrego ainda grita por 

socorro, e se deixar alguém construir com certeza ela morrera, e com isso 

o córrego buritis, assim obrigatoriamente devemos proteger a nascente, 

mesmo que algumas pessoas questionem. O meio ambiente é de todos, 

como está em vossas decisões que condenou o Município a preservar o 

córrego. Área 02 – para melhor explicar essa área foi loteado por outra 

imobiliária, que não existe mais, por isso se faz necessário a 

desapropriação do lote número 04 da quadra 08, e a demolição das obras 

que invadiram a reserva permanente deixada há época. 1. Áreas que o 

Município requer a Vossa Excelência para APPs, e devolva a vida a 

nascente do córrego buritis, pois não adiante tentar recuperar as margens 

do córrego se não preservar sua nascente. 2. A imobiliária aproveitou o 

aterramento da rua, para aterrar as áreas de APP e de forma ilegal 

comercializou os lotes, sem se preocupar com o meio ambiente, conforme 

se nota nos lotes 01/ 02/03/04. Após a divisão e demonstração das áreas, 

passamos a explicações. A imobiliária da área 01 (lotes 01/02/03/04 da 

quadra 02) e a imobiliária da área 02 (lote 04) aterraram, lotearam e 

comercializaram Áreas de Preservação Permanente, desrespeitando o 

Código ambiental e as leis do parcelamento de solo, e merecem indenizar 

as pessoas que se sentirem prejudicadas com a compra dos lotes. 

Excelência, os proprietários dos imóveis que fazem frente à rua: Ver. 

Amibas Luiz de Souza, construíram, de forma ilegal, invadindo a Área de 

Preservação Permanente, de livre vontade, cometendo crimes ambientais 

e suas obras ilegais devem ser demolidas para servir de exemplo para 

que isso não volte a ser cometido, e mais para que o Município cumpra as 

vossas sentenças. Excelência se demonstra latente que há bens jurídicos 

pertencentes a toda coletividade lesados, por uma minoria de pessoas, 

que desrespeitaram a lei. DO DIREITO Segundo o nosso ordenamento 

jurídico, o Município de Pontes e Lacerda/MT tem legitimidade para propor a 

presente ação civil. Neste sentido, vejamos: Art. 5º Têm legitimidade para 

propor a ação principal e a ação cautelar: (...) III - a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; (...) Além disso, é de suma importância a 

intervenção do Ministério Público nesta ação, pois é o autor de várias 

ações contra o Município com as mesmas finalidades, ou seja, que o 

mesmo venha a intervir nas ocupações ilegais as margens do córrego 

buritis. Vejamos o disposto no art. 5º, § 1º da Lei 7.347/85: § 1º O 

Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei. Nos termos do artigo 1.° da Lei 

7.347/85, é cabível o ajuizamento da ação civil pública para prevenir ou 

reprimir danos morais ou materiais causados ao meio ambiente, bem como 

a outros interesses difusos da coletividade. Art. 1º Regem-se pelas 

disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: l - ao 

meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse 

difuso ou coletivo. V - por infração da ordem econômica; VI - à ordem 

urbanística. VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos. VIII – ao patrimônio público e social. (g.n.) Conforme 

comprovado pelas imagens, as ações dos Requeridos estão causando e 

se construir vão causar profundos impactos ambientais, matando a 

nascente do córrego buritis e como consequência a morte do córrego. E 

no caso em tela o princípio da função social da propriedade, não pode 

prevalecer sobre o de interesse da coletividade, pois este se sustenta em 

restringir o uso do uso da propriedade pelo interesse maior, de modo a 

compatibilizá-los com sua finalidade social, entendendo-se tal termo em 

sua acepção ampla, protegendo efetivamente a coletividade, e o córrego 

buritis. O Código Civil, em seu artigo 1228, § 1º, estatui que: “O direito de 

propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 

equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 

poluição do ar e das águas” A Constituição Federal de 1988, por sua vez, 

instituiu o meio ambiente como bem de uso comum do povo: Art. 225: 

“Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do 

uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” “Nenhum outro interesse tem difusão 

maior do que o meio ambiente, que, como é curial, pertence a todos em 

geral e a ninguém em particular; sua proteção a todos aproveita, e sua 

postergação a todos em conjunto prejudica. É verdadeira res communis 

omnium. Esta preocupação com o conjunto de relações fez com que se 

estabelecesse obrigação de defender o meio ambiente nas três esferas 

de atuação: administrativa, criminal e civil, que o Direito ambiental é tratado 

e de acordo com suas peculiaridades. Dentre elas está o caráter 

irreversível que os danos ambientais podem assumir. Assim, além da 

responsabilidade em se reparar danos efetivamente causados, deve ser 

considerada a exigência de se evitar a ocorrência de novos danos. No 

caso em análise, as imobiliárias e as pessoas estão causando efetivo 

dano ao meio ambiente e se não for imediatamente interrompida os danos 

poderão se agravar. Segundo Paulo Affonso Leme Machado: “O direito 

ambiental engloba as duas funções da responsabilidade civil objetiva: a 

função preventiva – procurando, por meios eficazes, evitar o dano – e a 

função reparadora – tentando reconstruir e/ou indenizar os prejuízos 

ocorridos. Não é social e ecologicamente adequado deixar-se de valorizar 

a responsabilidade preventiva, mesmo porque há danos ambientais 

irreversíveis. ” A presente se faz necessária, pois o Município não tem 

poder de proibir as construções casa venha a ser feitas, mas já fez a 

autuação de todos os Requeridos, mas mesmo assim continuam a praticar 

os atos nocivos ao meio ambiente, razão pela qual é necessária a 

intervenção do Poder Judiciário para preservar esse bem jurídico tutelado 

pela Constituição. Desta forma é imperiosa a imediata Liminar para se 

proibir quaisquer obras na área demarcada pelo Município, pois como 

demostrado a área é toda de APPs e sem possibilidades de conseguir 

licença ambiental para construção, bem como a efetiva reparação do dano 

já causado. A coletividade e o meio ambiente, e não podem sucumbir face 

às irregularidades existentes no local. DO PEDIDO DE LIMINAR Quanto a 

possibilidade da concessão da medida liminar, dispõe o artigo 12 da Lei 

7.347/85 que: Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia (...)No caso em apreço, é patente a plausibilidade do 

direito invocado, visto que as imagens que instruem a inicial estão a 

demonstrar a extrema lesividade ao meio ambiente e principalmente a 

nascente d’água. Além disso, os Requeridos sempre ignoraram todas as 

atuações do Município no sentido de conter a degradação ambiental. 

Dessa forma, a não determinação imediata da demolição das áreas 

construídas ilegalmente, bem como a proibição de venda e construção nas 

áreas de APPs – Área de Preservação Permanente resultará em dano 

irreparável ao meio ambiente, e de nada adiantando o ajuizamento da 

presente ação para reparação desse bem jurídico protegido pela 

Constituição. Ou das sentenças aplicadas por Vossa Excelência, para que 
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o Município faz a recuperação das margens do córrego buritis, se deixar a 

nascente morrer. Mister se faz, portanto, o deferimento da liminar, nos 

termos do artigo 12 da Lei 7.347/85, determinando que ninguém construa 

no local, e a Imobiliária Requerida arque com as despesas da devolução 

dos valores dos terrenos pagos pelos compradores, e se ainda não 

venderão seja suspensa a comercialização dos lotes que estão nas áreas 

de APPs, e seja determinado a demolição das áreas construídas 

ilegalmente, bem como, condenando os Requeridos a multas e reflorestar 

da área degradada. PEDIDOS Por todo o exposto, requer: 1) Seja deferida 

medida liminar ora requerida, determinando que os Requeridos: 1.1. Não 

construam nos lotes determinados (01/02/03/04 da quadra 2 e lote 4 da 

quadra 08), pois é área da nascente do córrego buritis, portanto de 

preservação ambiental, e seja suspensa a comercialização dos lotes, por 

qualquer pessoa a partir da concessão da Liminar; 1.2. A Demolição das 

áreas construídas ilegalmente; pois os invasores têm mapa memorais 

descritivos de suas áreas e mesmo assim invadiram conscientemente a 

APP, assim merecem ser penalizados por Vossa Excelência, já que não 

podem alegar que não sabiam; 1.3. Condenar a Imobiliária Requerida a 

multas e reflorestar as áreas degradadas, já que fizeram 

conscientemente; 1.4. Aplicação de multa diária para o caso de não 

cumprimento da obrigação; 2) Seja ordenada a citação dos réus, através 

de Oficial de Justiça para, querendo, apresentar contestação no prazo 

legal, sob pena de revelia; 3) A intimação do ilustre representante do 

Ministério Público, (Art. Art. 176 c/c 178 – I do CPC) e artigo 5. ° §1.° da Lei 

7.347/85, para fazer parte e acompanhar todos os atos e termos da 

presente ação; 4) E em sentença, seja, julgados procedentes todos os 

pedidos formulados na petição inicial, condenando-se os requeridos a: 

4.1. Condenação dos responsáveis imobiliária a devolver o dinheiro a 

quem se sentir prejudicados com a compra dos lotes nas Área de 

Preservação Permanente - APP; 4.2. A confirmação da demolição das 

áreas construídas ilegalmente; 4.3. Se não cumprida a Liminar a aplicação 

das multas estipuladas por Vossa Excelência, que será aplicada para 

reflorestar a área degradada. 5) Requer a aplicação de multa diária no 

caso de não cumprimento da obrigação ou, no caso da Secretaria de Obra 

fazer, seja indenizada pelos serviços realizados. 6) Requer seja 

oficializado os cartórios deste Município para informar as matriculas dos 

imóveis objetos desta ação e, posteriormente, sejam gravadas nas 

matriculas o impedimento de alienação por se tratar de Área de 

Preservação Permanente; 7) A condenação dos cuplados as custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbências; 8) Para provar o 

alegado, requerer a produção de todos os meios de prova em Direito 

admitidas, principalmente a documental, pericial, testemunhal e o 

depoimento pessoal do seu representante legal, pena de confissão; 9) 

Requer todas as intimações sejam realizadas em nome do novo 

Procurador Municipal, Dr. ITAMAR LIMA DA SILVA, OAB/MT 14.828, e-mail: 

<< juridico_plmt@outlook.com>>, sob pena de nulidade. Dá-se o valor da 

causa em R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeito de alçada. Nestes termos, 

pede deferimento. Pontes e Lacerda/MT, em 13 de julho de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos.Certifique-se o cartório se todos os requerido 

foram citados, bem como acerca de eventual decurso de prazo para 

contestação.Caso não tenham sido localizados, cite-se no endereço 

informado em Ref: 31.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de agosto de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142368 Nr: 4580-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAM, YMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMÁRIO PARÁ, solteiro(a), vaqueiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 3.373,20 (Tres mil e trezentos e setenta e tres reais e 

vinte centavos)

Resumo da Inicial: YANARA MAÍSA MOURA PARÁ, menor, nascida em 

23.01.2010, representada por sua genitora JOSIVANE ALMEIDA MOURA, 

brasileira, solteira, do lar, RG nº 1875775-8 SSP/MT e CPF/MF nº 

021.227.841-05, residente e domiciliada na Vila São José da Serra, na 

Comunidade Matão, Zona Rural, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, CEP: 

78250-000, com telefone (65) 99965-2752 e (65) 99602-6668, por meio da 

DEFESNORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo 

Defensor Público que esta subscreve, vem respeitosamente, a presença 

de vossa excelência, propor AÇÃO DE ALIMENTOS em face de ROMÁRIO 

PARÁ, brasileiro, solteiro, vaqueiro, demais dados ignorados, residente e 

domiciliado na Comunidade Santa Clara, Gleba Ponta do Aterro, Zona 

Rural, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pelas seguintes razões: 1. Dos 

fatos O réu é pai da requerente e, separado de fato da representante da 

demandante, se recusa a prestar a assistência necessária para o 

sustento da autora, transferindo toda a responsabilidade para a genitora. 

Alega a autora que o requerido trabalha em uma fazenda, na Gleba Ponta 

do Aterro, e aufere renda mensal aproximada de R$ 1.800,00. Deste 

modo, pede-se a fixação liminar dos alimentos no valor de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente no país, o que perfaz o valor de R$281,10 

além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

referentes às despesas médicas, odontológicas e materiais escolares. 2. 

Do direito 2.1 Do dever de prestar alimentos Na forma do art. 1.630 do 

Código Civil, os filhos menores estão submetidos ao Poder Familiar, a ser 

exercido pelos pais. Tal poder é um munus que impõe ao seu titular, dentre 

outros deveres, o de dirigir a criação e educação do menor (art. 1.634, I, 

CC). Para o atendimento do dever de direção da criação da menor, devem 

os pais atuarem em todos os aspectos relevantes de formação, inclusive 

no da garantia das condições econômicas para desenvolvimento do 

infante. Justamente por isso que, nos casos em que a guarda do filho está 

sendo exercida de maneira unilateral por um dos pais, cabe ao outro 

contribuir com prestação alimentar periódica, não se eximindo da 

responsabilidade decorrente do poder familiar. Assim, garante o Código 

Civil, em seus arts. 1.694, caput, e 1.696, o direito de o filho exigir a 

prestação alimentar do pai que voluntariamente não a atende. Inclusive, 

todos os direitos resguardados à criança devem ser tratados dentro de 

uma ideologia de prioridade absoluta e máxima proteção, tanto que o texto 

constitucional, em seu art. 227, dispõe que “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Seguindo a linha da 

Constituição, o estatuto da criança e do adolescente reitera, em seus arts. 

4º e 6°, que “na interpretação desta Lei levar-se ão em conta os fins 

sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento“, o que revela a 

importância da prestação alimentar com forma de preservar a integridade 

física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os pais se eximir 

das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena de ofender a 

fórmula constitucional da dignidade humana, constante no art.1°, III, da 

CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e de deixar de 

cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.2 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade do infante e 

possibilidade do genitor. Sendo a autora criança, contando com apenas 

sete anos de idade, sua necessidade é presumida, sendo situação de 

alimentos obrigatórios estabelecidos em razão do poder familiar. Em 

linguagem clara, a obrigação alimentícia ou obrigação de sustento (de 

manutenção) consiste na fixação de alimentos com base no poder familiar 
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imposto, de maneira irrestrita, aos pais (biológicos ou afetivos). 

Naturalmente, como se funda no poder familiar, é ilimitada. (Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, v. 6, p. 784. 

Juspodivm: 2012) Já a possibilidade do réu é patente. Trata-se de pessoa 

maior e capaz, inserida no mercado de trabalho, e com renda aproximada 

de R$ 1.800,00 por mês. Ademais, importante observar que quanto à 

prova das condições do requerido, apesar de se tratar de fato constitutivo 

do direito da autora, deve ser adotada a teoria dinâmica de distribuição do 

ônus da prova, impondo ao próprio réu demonstrar nos autos suas 

condições O CPC, em seu art. 373, §1º, aduz: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. Pelo texto normativo é possível perceber que o juízo tem 

autorização para alterar o responsável pela produção da prova quando 

ficar demonstrado que a parte contrária teria maior facilidade de 

demonstrar os fatos. Comentando tal dispositivo, a doutrina: Também é 

possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso 

concreto, revelar-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser 

mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a 

redistribuição do ônus da prova feita pelo juiz visa à concretização da 

ideia de que o ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, 

possa mais facilmente dele se desincumbir. (Fredie Didier Jr. et al. Curso 

de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. Juspodivm: 2015) Nota-se que a 

situação é de aplicação do princípio da cooperação no âmbito do direito 

probatório. Uma vez que o processo estabelece uma comunidade de 

trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, percebendo este último que a 

demonstração de um fato é de extrema facilidade para uma das partes, 

poderá determinar que ela o faça, ainda que, originariamente, o ônus não 

fosse dessa parte. No caso dos autos, patente é que a demonstração da 

renda do requerido por ele mesmo é de extrema facilidade, sendo que a 

inversão do ônus da prova se mostra, como visto, totalmente cabível. 

Logo, considerando as condições narradas, deve a fixação ser de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, o que perfaz o valor 

atual de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos). 2.3 Da 

tutela antecipada A antecipação dos efeitos da tutela, nas ações de 

alimentos intentadas com base no poder familiar, segue regra própria 

trazida pelo art. 4º, caput, da Lei 5.478/68: Art. 4º As despachar o pedido, 

o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, 

salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Pelo 

dispositivo transcrito é possível concluir que nas ações de alimentos o 

periculum é presumido, cabendo a parte demonstrar, apenas a 

probabilidade do direito. E tal probabilidade deve ser demonstrada através 

de documento que permita concluir pela existência do poder familiar 

alegado. No caso, há prova documental da existência de poder familiar do 

réu em face da autora, consistente na certidão de nascimento anexa a 

esta petição inicial. Assim, preenchido o requisito legal, a prestação 

alimentar deve ser fixada in limine litis, garantindo a autora que já tenha 

garantida sua subsistência no curso da relação processual. 3. Do pedido 

Ante o exposto requer: a) o recebimento desta petição, com a fixação 

imediata de prestação alimentar em favor do autor, no quantum de 30% do 

salário mínimo vigente, na forma do art. 4º, caput, da Lei de alimentos; b) a 

citação do réu para que apresente resposta no prazo legal ou reste inerte 

e sofra as consequências do não atendimento de tal ônus; c) a inversão 

do ônus da prova, na forma do art. 373, §1º, do CPC, determinando-se ao 

réu que faça prova de seus rendimentos; d) a procedência do pedido para 

que seja o réu condenado a prestar os alimentos, confirmando a tutela 

antecipada deferida, no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente no país, o que perfaz o valor de R$281,10 além de se 

responsabilizar por 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias; e) a intimação do Ministério Público para atuar no feito (art. 

178, II do CPC); f) condenação do réu nos honorários advocatícios (art. 

85, caput, do CPC) e custas processuais (art. 82, §2º, CPC); g) a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter a requerente 

condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração de 

hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, §3º, 

ambos do CPC. Protesta provar os fatos narrados pelos meios de provas 

previstos ou não vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 3.373,20. 

Nestes termos pede deferimento. Pontes e Lacerda, 22 de maio de 2017

Despacho/Decisão: Cite-se por edital, cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127325 Nr: 6893-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros em virtude do falecimento 

do autor Luiz Soares da Silva.

Intimado o requerido manifestou-se.

Pelos documentos acostados nos autos, verifica-se o preenchimento dos 

requisitos necessários para o pedido de habilitação de modo que defiro a 

habilitação das pessoas indicadas, passando a figurar no polo ativo da 

presente demanda.

Encaminhe-se o presente feito ao distribuidor para as anotações e 

retificações necessárias.

Após, dê-se vistas para os memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151341 Nr: 8601-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Marcos Miguel da Silva, já qualificada, ajuizou a presente ação para 

concessão de benefício previdenciário de auxílio doença combinado com 

aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

Prova pericial juntada aos autos.

Relatado. Decido.

A lide apresenta como causa de pedir o indeferimento administrativo do 

benefício auxílio-doença pela parte ré, sendo que um dos pedidos é a 

concessão do próprio benefício de auxílio-doença.

 Neste contexto, constata-se que a concessão do auxílio-doença depende 

do impedimento para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto durar a incapacidade, nos 

termos do art. 59 do mesmo diploma legal.

 De acordo, então, com as alegações das partes e com a prova constante 

dos autos, verifica-se que a requerente é portadora de doença 

incapacitante para o trabalho, de forma temporária, fato que não foi 

contraditado pelo INSS, bem como é segurada diante das provas 

documentais acostadas.

Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade temporária, 

suscetível de recuperação. É viável, portanto, o acolhimento da pretensão 

da concessão do auxílio doença por invalidez temporária, eis que foi 

demonstrada a condição de segurado e a existência de incapacidade 

suscetível de reabilitação.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 
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nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação, ou se 

for o caso, da data em que o autor fez o pedido administrativamente à 

autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, devendo ser 

prestado continuamente pelo prazo de um ano a partir deste 'decisum'.

 Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da data da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o 

pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da 

Lei 8.213/1991, devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal.

 Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

 Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102389 Nr: 3102-86.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA DA CONCEIÇÃO PINTO LADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117786 Nr: 2805-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geazi de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161069 Nr: 915-03.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Raimunda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153831 Nr: 9818-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiola de Souza Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

parcialmente acolhidos.

II – Posto isto acolho PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para 

reformar a sentença de Ref: 31 para constar que o cargo do autor é 

Assessor Nível II, na Secretaria de Saúde.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 1763-58.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142793 Nr: 4782-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Costa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS 

em face de Maria Aparecida Costa Novais.

Citado o executado se manifestou concordando com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

115, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2739-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves Neto, Cesar de Assunção 

Rodrigues, Eunice de Paula Santiago, Margarete March Libório, Manoel 

Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas aos exequentes quanto ao pedido de Ref: 106.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON HUDSON MACHADO 

- OAB:15642/O

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124656 Nr: 5656-57.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Barba Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112184 Nr: 956-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154500 Nr: 10171-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante 

de R$506,25, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da 

data da citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 9751-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GOMES MIQUILINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

17/04/2017, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148128 Nr: 7078-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

22/11/2016, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147798 Nr: 6947-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento em 13/03/2017, calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 
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111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145614 Nr: 5960-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldeci Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

16/08/2016, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145378 Nr: 5865-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

23/02/2017, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145162 Nr: 5756-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Castro Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

02/02/2017, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 5670-07.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

08/08/2016, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 4971-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

06/07/2016, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 
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do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143072 Nr: 4883-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA D EFREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento em 

03/12/2014, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119386 Nr: 3328-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V M DO NASCIMENTO COMERCIO- ME, 

Vanderlei Marques do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 05 dias.

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir.

 Dados do bloqueio

 Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as 

Instituições Financeiras

 As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

 Número do Protocolo: 20180005212687

 Data/Horário de protocolamento: 14/08/2018 15h55

 Número do Processo: 3328-57.2016.811.0013

 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Vara/Juízo: 6003 - 1.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerdas

 Juiz Solicitante do Bloqueio: Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível

 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

 Nome do Autor/Exeqüente da Ação: BANCO BRADESCO S\A

 Deseja bloquear conta-salário? Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas

 02.593.928/0001-52 : V. M. DO NASCIMENTO COMERCIO 42.562,25 

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento 

da protocolização.

 282.541.392-53 : VANDERLEI MARQUES DO NASCIMENTO 42.562,25 

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento 

da protocolização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Expeça-se mandado de citação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000974-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

ALCINO PEREIRA BARCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000974-71.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA, ALCINO PEREIRA BARCELOS Homologo o 

TAC-Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art.487, III, ”b” do CPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquive-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de agosto de 2018. Leonardo de 

Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001491-76.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 50.707,85; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001589-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORALES & MORALES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001589-61.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 6.410,41; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DUPLICATA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (RÉU)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1023611-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 69.904,63; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação apresentada é Tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes 

e Lacerda, 22 de agosto de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 

2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164688 Nr: 2489-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueo Felipe Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, extinguindo 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do 

NCPC, para o fim de:(i) CONDENAR a requerida EMBRATEL TV SAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A a compensar o dano moral provocado em 

ZAQUEO FELIPE BARBOSA, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da 

restrição do nome da autora junto aos órgão de proteção ao crédito 

(04/11/2011), “ex vi” da Súmula nº 54/STJ.(ii) CONFIRMAR a tutela 

antecipada deferida nas fls. 22/23.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a ré ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145815 Nr: 6060-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manenti & Manenti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI DURANTE, VIRGINIA SOETH DURANTE, 

Fernanda Soeth Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição de ref. 85 como emenda da inicial, para constar o 

desinteresse do autor na composição do litígio em audiência de 

conciliação.

Por outro lado, tal pretensão não tem o condão de afastar a 

obrigatoriedade da realização do ato, "ex vi" do art. 334, §4º, inciso I, do 

NCPC.

REDESIGNO a sessão de conciliação e mediação para o dia 29 novembro 

de 2018 às 14h00min.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo carta precatória para a comarca do domicílio dos 

réus.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164501 Nr: 2371-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMARA MELGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos.CLEIDIMARA MELGAR interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ref. 37, alegando a ocorrência de omissão na sentença 

proferida nos autos (“vide” ref. 29).Contrarrazões juntadas na ref. 41.Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. Decido...Por 

tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado na ref. 29.Por fim, 

considerando o manifesto propósito protelatório do presente recurso de 

embargos de declaração, RECONHEÇO a intenção protelatória da 

embargante, impondo-lhe a multa equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá reverter em proveito do 

embargado, não ficando a exigibilidade afastada pela concessão da 

gratuidade, nos termos dos arts. 98, §4º, c.c. art. 1.026, §2º, do 

NCPC.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaíla Amaral Franco
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

IDAILA AMARAL FRANCO, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE INVENTÁRIO objetivando a partilha dos bens deixados 

pela “de cujus” GERALDA GUEDES JUNQUEIRA, que veio a óbito em 19 de 

agosto de 2014.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Pelo que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de convicção que 

possa dar conta da existência de débito em que figure a “de cujus” como 

devedor, de modo que a homologação da partilha dos bens deixados por 

ela é a medida que se sobressai, mormente porque a dicção do art. 662 do 

NCPC dispensa a discussão acerca de questões relativas ao lançamento 

de tributos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha acostado às fls. 391/397, dos bens deixados 

pelo falecimento de Geralda Guedes Junqueira, inventariados por Idaila 

Amaral Franco, atribuindo àqueles que nela figurem os respectivos 

quinhões, ressalvados eventuais direitos de terceiros, porventura 

existentes, forte no teor do art. 654, “caput”, do NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita. 

Sem condenação em honorários de advogado, tendo em vista a natureza 

da demanda.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇAM-SE os respectivos 

formais de partilha, cartas de adjudicação e mandado de entrega nos 

moldes acordados às fls. 391/397, e, após, em nada sendo requerido 

pelos interessados no prazo comum de 10 (dez) dias, REMETA-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122900 Nr: 4839-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKA SUPERMERCADO LTDA ME, Lucimar 

Alves da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155845 Nr: 10744-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Alaides dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S-A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Sergio Henrique K. Kobayashi - OAB:6180

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o 

fim de:(i) CONFIRMAR a decisão concessiva da tutela de urgência de fl. 

21; (ii) DECLARAR a inexistência da obrigação de pagar quantia certa, 

representada pela revisão no consumo de energia elétrica decorrente da 

inspeção técnica representada pelo “Termo de Ocorrência e Inspeção nº 

601420”, no valor de R$ 4.174,84 (quatro mil, cento e setenta e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos) e; (iii) CONDENAR a ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, a compensar o dano moral 

provocado em FRANCISCA ALAIDES DOS SANTOS SILVA, mediante o 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a 

partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no 

INPC/IBGE - Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 

161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito 

Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil c.c. 

Enunciado de Súmula 54 do STJ).Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte ré no pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, c/c art. 

86, parágrafo único, do NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA 

com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133042 Nr: 571-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Fernandes da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gouveia de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Sem mais delongas, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, 

consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, 

extinguindo a ação, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, 

inciso I, do NCPC.CONDENO o autor/embargado ao pagamento das custas 

processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios de sucumbência, o 

valor fixo em R$ 9.398,80 (nove mil, trezentos e noventa e oito reais e 

oitenta centavos), nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV, do NCPC.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161507 Nr: 1107-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, extinguindo o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com espeque no 

art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.As verbas 
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decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do Novo Código de Processo 

Civil.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161508 Nr: 1108-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedinei Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, extinguindo o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com espeque no 

art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140497 Nr: 3923-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILENE LEDESMA CATARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICANAS.COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:228213

 Vistos.

CADASTRE-SE no sistema Apolo o advogado Thiago Mahfuz Vezzi, 

OAB/MT 18017-A, para fins de recebimento das intimações (ref. 29).

Após, INTIME-SE o réu, na pessoa de seu advogado, via DJE, para se 

manifestar sobre o teor do ofício de fl. 63 (ref. 30), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121394 Nr: 4131-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA OTTENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 142/143), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 141.

No mais, DETERMINO a liberação do veículo VW/VOYAGE TL MA S, placa 

QBC2642, da restrição judicial via Sistema Renajud.

INTIME-SE via DJE.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo, independentemente de novo despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147225 Nr: 6663-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora, por meio de sua advogada, via DJE, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação apresentada na ref. 

30.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144766 Nr: 5592-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial executória, a fim de 

comprovar o recolhimento da diferença das custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo supra, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141759 Nr: 4384-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiane Blanch Benites - 

OAB:23580

 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de condenar a representada ELIANE MENDES SOUZA SANTOS, 

devidamente qualificada, na penalidade prevista no art. 249 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, aplicando-lhes multa no valor de 3 (três) 

salários de referência, cujo valor deverá ser destinado ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pontes e 

Lacerda.Sem condenação em custas e despesas processuais em 

decorrência da natureza da demanda, na forma do art. 141, § 2º, do 

E s t a t u t o  d a  C r i a n ç a  e  d o 

Adolescente.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.NOTIFIQUEM-SE o Ministério 

Público.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 10 

(dez) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 70, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 

(um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25124 Nr: 175-02.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roman Maldonado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7485/MT

 Autos do processo nº. 175-02.2005.811.0013Cód. nº. 25124Vistos..Não 

há como afastar a conclusão de que a suspensão da CNH da parte 

devedora afigura-se demasiadamente gravosa, pois à sua intensidade não 

correspondente a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar com a 

satisfação da execução. Na verdade, medidas dessa natureza não têm 

adequação ao fim a que se destina, ou seja, não são capazes de 

satisfazer o crédito, pois representam exclusivamente coação à pessoa 

do devedor, incompatível com a moderna concepção da obrigação, 

consubstanciada na responsabilidade exclusivamente patrimonial do 

devedor, e divorciada da garantia constitucional da liberdade e a proibição 

da prisão do devedor e, consequentemente, de todo e qualquer meio de 

obter a satisfação da obrigação mediante a violação de direitos 

fundamentais da pessoa, que não podem ser sacrificados sem 

observância ao princípio da proporcionalidade.Diante de tais fundamentos, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da 

parte executada.Por outro lado, nos termos do art. 836, §1°, do NCPC, 

EXPEÇA-SE mandado de livre penhora dos bens que guarnecem a 

residência do executado, tantos quanto bastem para garantir da 

execução, observando-se o endereço declinado nos autos.Efetivada a 

penhora, INTIMEM-SE a parte exequente e executada.Pontes e Lacerda, 

20 de agosto de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21921 Nr: 1281-33.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capital Truck Center Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO a presente ação 

ajuizada em desfavor de MARCOS ANTONIO GUILHERME, com resolução 

do mérito, com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, 

§5° e 487, II, todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85904 Nr: 3522-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapo Eletrodomesticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Rocha da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Autos do processo nº. 3522-62.2013.811.0013

Cód. nº. 85904

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO que a secretaria retifique a representação 

processual da parte autora, devendo todas as intimações ser realizada 

tão somente em nome da causídica Dr. Danielle Cristina Barbato da Silva, 

tendo em vista a renúncia dos outros patronos (fl. 318).

No mais, INDEFIRO de penhora “online”, uma vez que a consulta ao 

Sistema Bacenjud já fora realizada às fls. 298/300, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome da executada, além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada 

no período compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, 

a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, bem 

como comprove a distribuição da carta precatória (fl. 305), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 1845-70.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glenio Parreira Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Autos do processo nº. 1845-70.2008.811.0013

Cód. nº. 45200

Vistos.

Considerando inércia da parte exequente, RETIFICO a parte final da 

decisão proferida à fl. 181, consequentemente, MANTENHA-SE os autos 

no arquivo provisório, promovendo-se novo agendamento no sistema 

Apolo, quanto ao início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 

do NCPC, findo o qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao agendamento do fim do referido 

prazo junto ao Sistema Apolo.

Na sequência, REMETA-SE o feito ao arquivo provisório.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51341 Nr: 2590-16.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 490 de 684



 PARTE AUTORA: Joãozinho Terra Colatto, Elza Winckler Colatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MOUSQUER, Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Leon Krefta - 

OAB:4083/RO, Armando Krefta - OAB:321-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2590-16.2009.811.0013

Cód. nº. 51341

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9305 Nr: 142-61.1995.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nalzira Gonçalves Galoci, Devair Domingos Dan, 

Armindo Galoz, Gildete Vieira de Souza Galoz, João Gonçalves Galossi, 

Nézia Ramos Galossi, Eraldo Gonçalves Galoci, Sueli Tome Pereira Galoci, 

Sueli Tome Pereira Galoci, Maria Galossi Crespim, João Crespim, Reinaldo 

Galoci Gonçalves, Aparecida Benicio Macedo Galoci, Elias Galoci 

Gonçalves, Eliseu Galoci Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Isato Galoci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 142-61.1995.811.0013

Cód. nº. 9305

Vistos.

INDEFIRO o pedido de desarquivamento formulado à fl. 164, haja vista que 

a parte requerente não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

portanto, às custas processuais relativas ao pleito em voga devem ser 

recolhidas.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e em caso de inércia, 

DEVOLVA-SE o presente feito ao arquivo.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6706 Nr: 388-81.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcírio Echeverria Pleutin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 Autos do processo nº. 388-81.2000.811.0013

Cód. nº. 6706

Vistos.

Diante da manifestação de fls. 218/219, PROCEDA-SE ao acesso junto ao 

Sistema ANOREG, conforme já determinado à fl. 214, nas Comarcas de 

Pontes e Lacerda/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Com o resultado, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e 

via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33539 Nr: 1010-53.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Écio Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casimiro José Avelar Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Écio Roza - OAB:59.630/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Donizete Nunes - 

OAB:2420-B

 Diante do exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para, 

consequentemente, DECLARAR A IMPENHORABILIDADE do bem imóvel 

sob matrícula nº 51.949 do CRI de Araçatuba/SP (fls. 325/326).Preclusa a 

presente decisão, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE ao cancelamento da 

referida penhora. Para tanto, OFICIE-SE ao juízo deprecado solicitando a 

devolução da missiva, independentemente de cumprimento (fl. 330).A 

seguir, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 14 

de agosto de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90664 Nr: 2335-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP, Cleuza Martins 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº 2335-82.2014.811.0013

Código nº 90664

Vistos.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada por C. M. 

FERREIRA & CIA LTDA e CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO contra 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 Narra a excipiente Cleuza Martins Ferreira Favato, em síntese, que não 

infringiu a lei, o que a torna parte ilegítima na ação de execução para 

responder pelo débito, devendo o processo ser julgado extinto, sem 

resolução do mérito, para excluí-la do polo passivo.

Como prejudicial de mérito, alegaram as excipientes que o crédito tributário 

está prescrito, pois foram constituídos entre os meses de janeiro a 

dezembro de 2009, havendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos.

 No mérito, afirmam que efetuaram o pagamento, colacionando aos autos 

documentos de arrecadação dos tributos, acompanhados dos respectivos 

comprovantes, motivo pela qual requereram a extinção do processo pelo 

pagamento.

 Por fim, salientaram que o “quantum debeatur” está além do efetivamente 

devido, incidindo, “in casu”, o princípio da vedação ao confisco. Assim, 

requereram o cancelamento do débito.

Juntaram documentos nas fls. 69/109.

Por sua vez, a excepta se manifestou nas fls. 111/114 aduzindo, em 

suma, que não há o que se falar em ilegitimidade em razão do patrimônio 

da pessoa jurídica se confundir com de sua sócia.

Quanto ao pagamento do tributo, afirma não corresponder com o crédito 

exequendo, o que demanda dilação probatória, incompatível na presente 

execução.

Em relação a prescrição, asseverou que os fatos geradores ocorreram no 

ano de 2009 e foram constituídos definitivamente em 2012, não havendo 

transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos e, a partir de tal data, a 

execução foi ajuizada em 26 de maio de 2014, sendo o despacho que 

ordenou a citação, capaz de interromper o prazo prescricional, proferido 

no dia 19 de junho de 2014, de modo que, de idêntico modo, não 

transcorreu o prazo quinquenal.

Por fim, afirmou a existência de incidência de atualização sobre o débito 

principal, não sendo isto caráter confiscatório do tributo, uma vez que se 

encontra amparada por lei. Ao final do exposto, requereu a rejeição da 

exceção de pré-executividade.

 Juntou documentos (fls. 114, vº/120).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.
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A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o 

executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 

admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem 

necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já 

decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA 

DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de 

execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de 

pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes 

nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de 

ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que 

possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação 

probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em 

exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 

13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. 

Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de 

serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 

ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo 

superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão 

lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do 

artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 

982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 

16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento 

processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não 

necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, 

por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise das teses ventiladas pelas 

excipientes.

DA PRELIMINAR.

I. Ilegitimidade passiva “ad causa”.

A tese deduzida pela sócia quanto à ausência da prática de atos que a 

responsabiliza pela dívida tributária demanda a comprovação documental 

de forma a permitir um pleno desenvolvimento da cognição exauriente por 

este juízo.

Aliado a isto, torna-se imprescindível à produção de provas, uma vez que 

não houve comprovação de plano da pretensão arguida.

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO INDICADO NA CDA. 

COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. 

NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A certidão de dívida ativa goza de 

presunção de legitimidade, em sendo assim, somente comprovando não 

estar presente as hipóteses previstas no art. 135 do CTN. 2. Assim, 

havendo necessidade de dilação probatória, incabível o manejo de 

exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. 

(TJAL, Agravo de instrumento 0804163-71.2014.8.02.0000. Órgão 

Julgador: 3ª Câmara Cível. Publicação: 09/12/2015. Julgamento: 3 de 

dezembro de 2015. Relator: Juiz Conv. Maurício César Brêda Filho)”.

 Em suma, RECHAÇO a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela 

excipiente supracitada.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO.

I. Decadência.

É sabido que, com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação 

tributária e com o lançamento a obrigação se torna líquida e certa, 

surgindo, portanto, o crédito tributário.

 O prazo para que a administração tributária, por meio da autoridade 

competente, promova o lançamento é decadencial. Já o prazo para que se 

ajuíze a ação de execução fiscal é prescricional.

 Nesse sentido, se operada a decadência, tem-se por extinto o direito de 

lançar e, por sua vez, se verificada a prescrição, tem-se impossibilitado o 

manejo da execução fiscal.

 Pois bem.

Inicialmente, no que tange a decadência do direito, verifico que os fatos 

geradores da obrigação tributária ocorreram entre os meses de janeiro a 

dezembro de 2009 (fl. 06).

Portanto, a teor do disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário 

Nacional, a Fazenda Pública poderia constituir o crédito tributário, no prazo 

de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Logo, como todos os fatos geradores ocorreram no ano de 2009, o 

primeiro dia do exercício seguinte denomina-se “termo inicial” e 

corresponde ao dia 01/01/2010.

Neste sentido, o termo final estabelecido para o caso concreto é o dia 

31/12/2014, data pela qual a Fazenda Pública dispunha para constituir o 

crédito tributário, sob pena de extinção.

Diante disso, a Fazenda Pública Estadual informou que a constituição 

definitiva do crédito tributário ocorreu em 10 de março de 2012 antes, 

portanto, do término do prazo quinquenal estabelecido pelo “caput” do art. 

173 do Código Tributário Nacional.

Com isso, não há o que se falar em decadência.

II. Prescrição.

No que diz respeito à prescrição, a Fazenda Pública dispõe, igualmente, do 

prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do 

crédito tributário (10/03/2012) para ajuizar a ação de cobrança respectiva, 

“ex vi” do art. 174, “caput”, do CTN.

Com efeito, após a constituição definitiva do crédito tributário (10/03/2012), 

a Fazenda Pública ajuizou a presente ação no dia 26/05/2014, sendo que 

o despacho que ordenou a citação foi proferido em 19/06/2014 e teve o 

efeito de interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo 

único, inciso I, do CTN.

Diante disso, vislumbro que não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos 

entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (10/03/2012) e o 

dia em que foi proferido o despacho que ordenou a citação (19/06/2014), 

de modo que não incidiu o instituto de direito material, qual seja: “a 

prescrição”.

 DO MÉRITO.

I. Do princípio da vedação ao confisco.

A alegada cobrança exorbitante só pode ser deduzida como matéria de 

defesa, ou seja, ventilável por meio de embargos à execução e não 

exceção de pré-executividade, por não ser "matéria suscetível de 

conhecimento de ofício pelo juiz". Neste sentido: “STJ, REsp 1.110.925/SP, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09”.

Ademais disso, consigno que a via eleita não é a adequada, nos termos 

como assumida, para provocar o exame sobre a legalidade da cobrança.

 Isto é, se as excipientes pretendem discutir o valor devido, visando a sua 

redução/cancelamento, o debate da questão demanda dilação probatória, 

não havendo como se perceber, de plano, a genérica alegação de 

cobrança exorbitante decorrente da situação fática, sem que haja a 

regular produção de provas.

E mais, entendo que a matéria aqui tratada não possui natureza de ordem 

pública, sendo inviável seu conhecimento de ofício pelo magistrado, 

sendo, portanto, inadequada a via escolhida.

De outro norte, o entendimento aqui perfilhado é pacífico, nos termos do 

verbete de súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

 “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação”.

II. Do pagamento do tributo.

As excipientes apresentam nas fls. 69/109 documentos de arrecadação 

com respectivos comprovantes de pagamentos, todavia, os valores dos 

retrocitado documentos não correspondem aos respectivos débitos 

oriundos de seus fatos geradores (fl. 06).

Aliado a isto, posicionou-se em sentido contrário ao pagamento o fisco 

estadual, consoante informação fiscal nº 046/2018 de fls. 116, vº/117, vº, 

de modo que entendo ser necessária a dilação probatória não cabível “in 

casu”.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU 

– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PAGAMENTO – NECESSIDADE DE 
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DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NO PROCEDIMENTO ELEITO – 

RECURSO DESPROVIDO. O instituto da exceção de pré-executividade é 

cabível apenas para a arguição de matérias passíveis de ser conhecidas 

de ofício pelo juízo, e que não necessitem de dilação probatória, pois, 

neste meio de defesa não se abre oportunidade para produção de provas. 

Inviável a tentativa de discutir suposto pagamento do débito, se o 

comprovante juntado aos autos não condiz com nenhuma das matrículas 

de imóveis, inseridas nas CDAs. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 

05/06/2018)”

Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

exceção de pré-executividade ofertada por LACERDA ELETROMÓVEIS 

EIRELI-ME e CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO contra FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE.

 Após, tornem os autos conclusos.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 14 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100389 Nr: 2287-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SOARES DE SOUZA 

AZAMBUJA - OAB:17331-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21835 Nr: 1184-33.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Januário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97577 Nr: 1039-88.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Mesquita - 

OAB:23926-A, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB-MT 14431-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111992 Nr: 906-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JODAS CHICAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 504-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109124 Nr: 5831-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaviana Gonçalves Langer, NSGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER JONAS OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126546 Nr: 6495-82.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPSL, IPSL, Elizabete Palmeiras de Souza Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135149 Nr: 1484-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132992 Nr: 553-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SILVA TOMAZ, JULIANA DA SILVA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125616 Nr: 6045-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Anízio Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Montilha de Lima, Rosangela dos Reis 

Figueiredo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136282 Nr: 2077-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amerildo José Soares de Souza Faria, Juliana Bento de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT, 

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144/O, RAFAEL 

CERQUEIRA SOEIRO DE SOUZA - OAB:68450, Wilza Aparecida Lopes 

Silva - OAB:OAB/MT22117-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82301 Nr: 4569-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Bento Ferraz Pacheco, Espólio de Alípio Gomes do Nascimento, 

Maria de Lourdes Alves do Nascimento, Paulo Sérgio da Cruz, Evandra 

Oliveira Silva, Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102306 Nr: 3071-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina Albina de Jesus Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A

 Vistos.

O laudo pericial foi apresentado nos autos e as partes tiveram a 

oportunidade de se manifestar sobre o seu conteúdo (ref. 89/90). Deste 

modo, HOMOLOGO o laudo técnico apresentado nos autos.

Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual, uma vez que a 

prova técnica pericial foi a única deferida por ocasião do despacho 

saneador (ref. 49).

Logo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas derradeiras 

razões finais escritas, nos termos do art. 364, §2º, do NCPC.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para prolação da sentença.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96328 Nr: 491-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozorino Pereira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para vistas à DEFESA para manifestação sobre o 

pedido retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175341 Nr: 6970-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis 

Rodrigues dos Santos - OAB:15.145/O

 Vistos em Correição.

Trata-se de CARTA PRECATÓRIA – PROCESSO CRIMINAL -, oriundo da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, com o fito de INFORMAR ao acusado PEDRO 

PAULO DE MACEDO acerca da realização de Audiência de continuação de 

instrução e julgamento para OITIVA DE TESTEMUNHAS que será realizada 

na Comarca de Cuiabá/MT, na data de 20/08/2018 às 14h00min.

DESIGNO o dia 22 de janeiro de 2019, às 13h30min, para realização de 

audiência com vistas ao interrogatório do réu PEDRO PAULO DE MACEDO.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública e/ou Defesa Técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122805 Nr: 4780-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Tito de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400
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 Tal circunstância é motivo ensejador da possibilidade de designação de 

advogado ad hoc (defensor dativo), consoante a jurisprudência 

consolidada do STJ e do STF.Ressalto que nesta Comarca existe campus 

do curso de Direito da UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ, apto e ávido a participar de forma graciosa na defesa dos 

réus necessitados, não havendo custo adicional para o Estado.Desse 

modo, diante de todas essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ da UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa 

do réu LUIZ TITO DE CAMPOS até o final da demanda, de forma graciosa, 

sem arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que 

assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, 

manifestando-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de 

Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo sido o acusado 

devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 

396-A do CPP.Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em 

análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os requisitos 

genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente 

ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça 

acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do 

CPP).Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/10/2018, às 16h00min.Intimem-se o réu, vítimas, 

testemunhas, Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias 

para oitiva dos residentes fora desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131573 Nr: 8832-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiney Cosme dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu ROSINEY 

COSME DOS SANTOS SILVA até o final da demanda, de forma graciosa, 

sem arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que 

assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, 

manifestando-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de 

Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo sido o acusado 

devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 

396-A do CPP.Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em 

análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os requisitos 

genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente 

ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça 

acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do 

CPP).Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/10/2018, às 16h45min.Intimem-se o réu, vítimas, 

testemunhas, Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias 

para oitiva dos residentes fora desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109563 Nr: 5960-90.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derivelton Ferreira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu 

DERIVELTON FERREIRA BRAGA até o final da demanda, de forma 

graciosa, sem arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, 

manifestando-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.2- Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2018, às 

17h30min.Intimem-se vítima e testemunha no endereço fornecido pelo 

MP.Intimem-se Ministério Público e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97555 Nr: 1032-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Teixeira Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 (...)Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO JONAS TEIXEIRA SABARÁ, como incurso nas sanções 

previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 142522 Nr: 4632-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Leonel Sobrinho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 162 (Ref. 95), 

DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Após, volvam-me os autos conclusos para REDESIGNAÇÃO de audiência 

de instrução.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150726 Nr: 8336-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elias Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

 Em atenção ao ofício circular n° 228/2018, da CGJMT, que versa sobre 

ações que envolvam Violência Doméstica contra a mulher e Feminicídio, 

determinando prioridade na tramitação entre os dias 20 a 24 agosto do 

corrente ano, durante a 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, 

INTIME-SE o advogado da defesa (DR. AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/MT) do réu CARLOS ELIAS MARTINS CARVALHO para 

apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, sob pena de 

configurar abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 

265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de um salário mínimo (art. 265 do CPP) em favor do 

FUNAJURIS, devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão 

competente para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de falta disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias; em caso de inércia sua defesa irá prosseguir pela 

Defensoria Pública ou mediante a nomeação de advogado dativo às suas 

expensas.

 d)certifique-se o transcurso de prazo da intimação publicada no dia 

08/03/2018 à pág. 56.
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Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176128 Nr: 7331-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Manoel da Silva, JOSÉ GONÇALO DO 

NASCIMENTO, TAYNÁ EDUARDA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos.

I. Considerando a inexistência de documentação imprescindível para o 

cumprimento do ato (termo de declarações das testemunhas José Gonçalo 

do Nascimento e Tayná Eduarda da Silva Moreira), oficie-se o Juízo 

Deprecante, solicitando a documentação necessária, sob pena de 

devolução da missiva.

II. Em caso de inércia por mais de 30 (trinta) dias, em atenção ao art. 393 

da CNGC, devolva-se a missiva no estado em que se encontra com as 

baixas e anotações de estilo, bem como com os cumprimentos deste juízo.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170619 Nr: 5036-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Sulivan Santana Oliveira, Cristiane de 

Souza Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos em correição.

Considerando a certidão acostada aos autos às fls. 141, na qual o 

denunciado Maikon Sulivan Santana Oliveira afirma ao oficial de justiça não 

ter advogado constituído para a sua defesa, intime-se a Defensoria 

Pública para apresentar a resposta à acusação.

Após, volvam-me os autos conclusos para designação da audiência de 

instrução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 122805 Nr: 4780-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Tito de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

intimo, via DJE, o advogado Dr. Luiz Emidio Dantas - OAB 7400, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, do inteiro teor da 

decisão constante da Ref: 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 109563 Nr: 5960-90.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derivelton Ferreira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

intimo, via DJE, o advogado Dr. Luiz Emidio Dantas - OAB 7400, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, do inteiro teor da 

decisão constante da Ref: 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 131573 Nr: 8832-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiney Cosme dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

intimo, via DJE, o advogado Dr. Luiz Emidio Dantas - OAB 7400, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, do inteiro teor da 

decisão constante da Ref: 28

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82257 Nr: 4522-34.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Aquino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

intimo, via DJE, o advogado Dr. Luiz Emidio Dantas - OAB 7400, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, do inteiro teor da 

decisão constante de fls. 58/58vº.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95298 Nr: 22-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Braga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos em correição.

Considerando que as testemunhas Flite Rocha Ibane e Rinaldo Gomes 

Marin prestaram seus depoimentos por meio de carta precatória, DESIGNO 

a audiência em continuação para o término da instrução do feito, para a 

data de 12/09/2018, às 17h00min.

Intimem-se o réu, a vítima (enderenço às fls. 105), a defesa técnica e o 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146096 Nr: 6200-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS, SECRAF, SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DO ESTUDO PSICOSSOCIAL

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público pugnou pela 

realização de Avaliação Psicossocial às fls. 08/09 da vítima Rainara Melo 
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de Jesus.

Defiro o pedido e DETERMINO sua realização pela psicóloga do Poder 

Judiciário desta Comarca, com a emissão do relatório psicológico 

detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 15/01/2019, às 

13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91237 Nr: 2797-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Sonia Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o valor referente à condenação por Dias-multa, no importe de 

R$ 11.074,69 (onze mil e setenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

34/57. Este valor deverá ser pago de forma única. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” 

e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 3367-69.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Freitas Faria, Blado Jeocristsan 

Abrantes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, ANDERSON DANTAS HERNANDES - OAB:21297/O, 

Daniella Gonçalves Ferreira da Costa - OAB:21397, Gerson 

Medeiros - OAB:5637/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - OAB:5940/MT, 

Rafaella Araújo e Medeiros - OAB:, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

abro vista a defes técnica do réu para ciência dos documentos juntados 

à s  5 6 / 5 1 3  ( e x t r a t o  d e  a n d a m e n t o s  p r o c e s u a i s  d s 

autos0003614-03.2010.8.120018 do TJRS , folha de antecedentes 

criminais, mídia em cd - maio amarelo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82257 Nr: 4522-34.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Aquino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 .Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu JOSIEL 

AQUINO PEREIRA até o final da demanda, de forma graciosa, sem 

arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma 

o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de Ação Penal Pública, 

em que a denúncia foi recebida, tendo sido o acusado devidamente citado 

e ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.Os 

autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em análise detida dos 

autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e 

específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, 

já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, 

não sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).Posto isto, 

ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22/10/2018, às 13H30MIN.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, 

Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNER LEONEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FANTE DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 13h50min. INTIMADA da parte promovida para que PROCEDA A 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

LEANDRO MARINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

HUGO ANTONIELLI BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA BORGES COELHO (REQUERENTE)
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ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA JESUS CAMBARA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

IZAIAS CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 14h50min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MACELIO DA SILVA (EXECUTADO)

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se o executado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE OLIVEIRA LIBORIO (REQUERENTE)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI MARTINS DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001802-67.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ELTON DE 

OLIVEIRA LIBORIO REQUERIDO: EDNEI MARTINS DA ROCHA - ME, 

HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. Por ora Indefiro o 

pedido de tutela de urgência por não entender presentes os requisitos 

para sua antecipação, por se tratar de relação de consumo de benfeitoria 

voluptuária. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

SILVANEIDE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001757-63.2018.8.11.0013 REQUERENTE: SILVANEIDE 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001771-47.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MAURICIO PIRES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001776-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SADAYUKI EGUCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001776-69.2018.8.11.0013 REQUERENTE: EDSON SADAYUKI 

EGUCHI REQUERIDO: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BUENO MAMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001778-39.2018.8.11.0013 REQUERENTE: LUIZ BUENO 

MAMORE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação 

pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001780-09.2018.8.11.0013 REQUERENTE: JOSE LUIZ DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

HAILTON MAGIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA VALENTIM MATIUZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001745-49.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FERREIRA RIBEIRO 

& MENDONCA LTDA - ME REQUERIDO: CELIA VALENTIM MATIUZI Vistos 

etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 22 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-31.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAPORÉ SAL (REQUERIDO)

FABIANO REZENDE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010639-31.2014.8.11.0013. REQUERENTE: ANELITON BENEDITO ALVES 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: GUAPORÉ SAL Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 
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Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000895-29.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EDUARDO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO TEREZA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000900-51.2017.8.11.0013. REQUERENTE: NELSON ANTONIO TEREZA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-21.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON DIAS PADILHA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000902-21.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WILTON DIAS PADILHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na 
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forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a 

parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da intimação para 

se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão retro, 

que a parte promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000905-73.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA DONIZETE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO FLORES JUSTINIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000899-66.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCELO FLORES 

JUSTINIANO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a parte 

Requerente tenha habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão retro, que 

a parte promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 
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razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000985-37.2017.8.11.0013. REQUERENTE: BEATRIZ FERNANDES SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a 

parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da intimação para 

se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão retro, 

que a parte promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000920-42.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DEUZINEI DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000685-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA BONFIM (REQUERENTE)

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000685-75.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDO DE SOUZA 

BONFIM REQUERIDO: HONDA MERCANTIL POLLUX Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 
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processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010432-95.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MEIRE GIMENEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010432-95.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: FERREIRA RIBEIRO & 

MENDONCA LTDA - ME EXECUTADO: ANA MEIRE GIMENEZ Vistos em 

Sentença. Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra 

paralisado há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado 

advogado que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. 

Consta ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi 

devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no 

§1º do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000376-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000376-54.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CELSO LUIZ FANTE 

REQUERIDO: PLAUDA RIBEIRO Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-45.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMARAL PADUA (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A DA SILVA ESTOFADOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010155-45.2016.8.11.0013. REQUERENTE: RICARDO AMARAL PADUA 

REQUERIDO: M A DA SILVA ESTOFADOS - ME Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-93.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA (REQUERENTE)

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010210-93.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FLAVIA DE SOUZA 

EVANGELISTA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Conforme certidão ID 14617344 denota-se que o advogado da 

parte promovente foi intimado para comparecer em audiência, mas consta 

em termo a ausência do promovente. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao pagamento das 

custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000592-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

VALTER SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000592-78.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VALTER SALES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao 

pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei 

n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-35.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010867-35.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JESSICA ALVES MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 
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relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RENATA MESSIAS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000882-30.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RENATA MESSIAS RAMOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAYZA APARECIDA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000884-97.2017.8.11.0013. REQUERENTE: THAYZA APARECIDA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, JULGO-O EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. 

Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES ROSA (ADVOGADO(A))

ELIEL ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000849-06.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELIEL ALVES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. De acordo com o 

art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência Julgo 

extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES ROSA (ADVOGADO(A))

JANIO FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000848-21.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JANIO FERREIRA TEIXEIRA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. De acordo com o 

art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência Julgo 

extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANE SANTANA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000906-58.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DAIANE SANTANA MELO 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo 

deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa 

de compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 
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seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao 

pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei 

n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMES FERREIRA NANTES (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME (REQUERIDO)

ALEX BENETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000737-37.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ARTEMES FERREIRA NANTES 

REQUERIDO: ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME Vistos etc. De acordo 

com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de 

Mérito, quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 

do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência Julgo 

extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JULIO CIPRIANO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000457-66.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JULIO CIPRIANO PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o 

processo com Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto 

Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, 

parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo 

celebrado em audiência conciliatória, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e em consequência Julgo extinto o presente feito com 

Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000739-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000739-07.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MIGUEL RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME Vistos etc. De 

acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com 

Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo 

com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei 

nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência 

conciliatória, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

consequência Julgo extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CRUZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001011-98.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IRAIDES LOURENCO 

REQUERIDO: PEDRO CRUZ DOS SANTOS Vistos etc. De acordo com o art. 

487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência Julgo 

extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-79.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010295-79.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC... Face o 

cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. EXPEÇA-SE ALVARÁ se 

necessário for. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY RICARDO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000228-43.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WISLEY RICARDO ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS VISTOS, ETC... 

Face o cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. 

PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. EXPEÇA-SE ALVARÁ se 

necessário for. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDENOR BEZERRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN (ADVOGADO(A))

FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000136-02.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE CLAUDENOR BEZERRA 

DE QUEIROZ REQUERIDO: FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES VISTOS, 

ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro 

c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença 

o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais 

Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. EXPEÇA-SE ALVARÁ se necessário for. PONTES E 

LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-51.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES DO NASCIMENTO LUZ (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ALBERTO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010228-51.2015.8.11.0013. REQUERENTE: THIAGO SOARES DO 

NASCIMENTO LUZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, ETC... Homologo os cálculos apresentados. 

Expeça-se RPV. Em consequência Julgo extinto o presente feito com 

Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 13 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-09.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDNEY FERNANDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000573-09.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S 

LTDA - ME EXECUTADO: RUDNEY FERNANDO DE SOUZA VISTOS, ETC... 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser homologado. Isto Posto, 

de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo 

único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado 

entre as partes anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000316-47.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLEONICE RODRIGUES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA A reclamada arguiu 

preliminarmente ilegitimidade passiva, imputando responsabilidade apenas 

do fabricante do produto. No que tange a preliminar de ilegitimidade 

passiva “ad causam”, a mesma não merece prosperar, pois o que se julga 

nesses autos é a legalidade ou não da atitude da empresa ré. Rejeita a 

preliminar suscitada. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Reclamação 

Cível proposta por CLEONICE RODRIGUES em face de DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A., alegando em síntese, que comprou um 

Computador (COMP. AIO 21.5 DL INOV A251 2GB 500 HD LINUX BCO BIV), 

no valor de R$1.199,00 (UM MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS), que 

pagou de forma parcelada em 12 vezes de R$ 198,45 (cento e noventa e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), e que logo no primeiro mês de uso 

o aparelho apresentou defeitos que não foram solucionados pela 

requerida. Pugnou, desta forma, pela rescisão do contrato devolução do 

dinheiro e dano moral. Citada a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, alegou que a responsabilidade seria do fornecedor 

DL, que ela apenas comercializa os produtos, sendo inexistente danos 

morais por entender serem apenas meros dissabores, pugnando pela 

improcedência do pedido. A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. (grifei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. In casu, 

trata-se de ação cível de reparação danos materiais e morais, que vem 

embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos 

aos produtos. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. O mestre Nehemias Domingos de Melo em 

seu trabalho publicado na Revista Júris Síntese n.º 47 – Maio/Junho de 

2004, nos mostra que o Código de Defesa do Consumidor é para o 

consumidor o que a Consolidação das Leis do Trabalho é para o 

trabalhador: ambas são legislações dirigidas a determinado segmento da 

população, visando a uma proteção especial aos mais fracos na relação 

jurídica. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

(grifei e negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao 

consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade 

que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os 

mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de 

igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia 

nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na 

exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão 

almejada justiça social. No caso em exame, independentemente de a quem 

conferir o onus probandi, decerto há nos autos elementos suficientes à 

caracterização da responsabilidade da empresas reclamada pelos vícios 

apresentados no produto. O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores 

expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: “(a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente”. 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja continua o mestre, necessário se faz "...que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar” (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). In casu, tenho que razão assiste a 

parte reclamante, pois ficou comprovado nos autos o desprezo da 

reclamada com o consumidor que adquiriu produto que não atendia sua 

funcionalidade, porquanto prevalece a obrigação do vendedor de 

disponibilizar produto adequado ao fim a que se destina e não teve sequer 

o acordo entabulado junto ao PROCON fielmente cumprido. Dessa forma, 

comprovou-se que o não atendimento do autor é de responsabilidade da 

Empresa Reclamada, pois a responsabilidade é entre outras coisas, a 

obrigação de responder por seus próprios atos ou palavras, obrigação de 

responder por atos de outrem, a isso estando vinculado por lei ou 

contrato, bem como a obrigação de suportar as consequências da 

violação de um preceito legal, o que poderá ocasionar: pena, multa, 

reparação por perdas e danos, portanto, Dever de indenizar. Dever de 

restabelecer a situação anterior comprometida por conduta irregular ou 

ilegal. Dever de obediência à lei. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: DIREITO DO CONSUMIDOR – INDENIZATÓRIA – COMPRA E 

VENDA DE CAMINHÃO USADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO 

REDIBITÓRIO – CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS APÓS A RETIRADA DO 

VEÍCULO DO ESTABELECIMENTO – PRAZO LEGAL DE GARANTIA NÃO 

EXPIRADO – OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE ASSEGURAR A 

QUALIDADE DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE – DEVER DE RESSARCIR RECONHECIDO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – 

Tratando-se de garantia legal (art. 24 do CDC), inconfundível com a 

contratual (art. 50 do CDC), é de noventa dias o prazo decadencial para 

reclamar vício oculto, cumprindo ao fornecedor sanar o defeito, sem 

qualquer custo adicional, reputando-se nula a cláusula de exoneração da 

responsabilidade, mesmo no caso de veículo usado, porquanto prevalece 

a obrigação do vendedor de disponibilizar produto adequado ao fim a que 

se destina (AC nº. 2002.008587-7, Des. Gastaldi Buzzi). (TJSC – AC 

2002.025227-7 – Tubarão – 3ª CDCiv. – Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato – 

J. 03.02.2006) JCDC.24 JCDC.50. (grifei e negritei). O CDC dispõe o 

seguinte no que pertine ao vício apresentado pelo produto: “Art. 18 (...): § 

1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifei e negritei). Logo, forçoso 

concluir que assiste razão ao autor pleitear a restituição da quantia paga, 

corrigida monetariamente. Em relação ao dano moral, destarte, tenho que a 

situação vexatória e humilhante, vivenciada pelo autor que ficou vários 

dias sem poder usufruir do computador que adquiriu e sem saber se 

poderia ou não utilizá-lo causou-lhe desconforto e aflição com tal situação, 

isso por culpa exclusiva das reclamadas, sendo esta passível de 

indenização, para o autor dos prejuízos morais e materiais que sofreu. E 

mais, o consumidor mesmo sem o produto viu-se obrigado a continuar 

efetuando o pagamento das parcelas referente a compra do produto. No 

que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, que após o advento da 

Constituição Federal de 1988, o dano moral passou a ser olhado sob uma 

nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a dignidade da pessoa humana 

foi elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à 

privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos 

no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional 

relativa aos direitos fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido 
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em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, 

trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente 

para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e 

afetiva de seu patrimônio moral. In casu, trata-se de hipótese de dano 

moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, 

sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse sentido, 

destaca-se ainda, a lição do Mestre Sérgio Cavalieri Filho, eminente 

Desembargador Aposentado do Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses dos ofensores 

e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e 

severidade. A indenização deve, ao mesmo momento, compensar o 

sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo 

configurar fonte de enriquecimento ou apresentar-se inexpressiva, 

valendo ressaltar que é importante atentar para o grau de culpa do agente 

e a situação econômica do demandante. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como expiação 

à empresa Requerida. Bem como, seja a autora ressarcida diante os 

prejuízos materiais. DISPOSITIVO ISTO POSTO, e de tudo mais que dos 

autos consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO , EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A., a pagar a Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% ( 

um por cento) e correção monetária a partir deste decisum, mais o valor 

de R$1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais), pelos danos 

materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data 

base do efetivo pagamento do produto (Súmula 43 STJ). E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 14 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-80.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES ALVES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010573-80.2016.8.11.0013. REQUERENTE: LUCAS BORGES ALVES 

REQUERIDO: GILMAR MENDES DA SILVA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo conforme ID 14709538. Depreende-se que a parte promovida 

também se manifestou no processo concordando com a extinção do feito 

e arquivamento (ID 14721738). Assim, e ante os requerimentos, JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 1139-11.2013.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Vieira de Moura, Gildásio Alves Moura, 

Milton Vieira de Moura, Valdeci Vieira de Moura Rosa, Zilda de Moura 

Moreira, Adelson Vieira Guimarães, Cirlene Vieira Guimarães, Vanderlei 

Vieira Guimarães, João Vieira Guimarães, Oswaldo Vieira Guimarães, 

Juari Vieira Guimarães, Anézio Vieira Guimarães, Maria de Lourdes Vieira 

de Moraes, Rosangela Rodrigues Ferreira, Adevanir Rodrigues Moura, 

Maria Ilda dos Santos, Jacy Moura da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:MT/ 12.562

 “Vistos. De início, defiro o pedido da advogada da parte requerente e, 

deste modo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. Ademais, v6291islumbra-se que neste fora colhido o 

depoimento pessoal da parte autora, bem como, procedida a inquirida da 

testemunha arrolada, e, não houve requerimento de diligências, razão pela 

qual, dou por encerrada a instrução processual. No mais, defiro o pedido 

das partes e, assim, converto as alegações finais orais em forma de 

memorais e, por consequência, abra-se vista dos autos as partes para 

apresentarem seus memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66581 Nr: 440-49.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tio Carlos de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Izidoro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 “Vistos. De início, tendo em vista o noticiário de que a advogada 

anteriormente nomeada nos autos para a parte autora, atualmente, é 

procuradora municipal, revogo a sua nomeação e, deste modo, nomeio a 

advogada Jennyfer Ferreira Bathemarque - OAB/MT 23.259/O como dativa 

do requerente, modo pelo qual, arbitro o valor de 03 (três) URH. No mais, 

defiro o pedido das partes e, deste modo, redesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22/08/2018 às 16h00min. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28527 Nr: 1033-54.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdOC, Roseny Rocha de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77029 Nr: 1966-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquato Paredes Sobrinho, Maria 

Maia Torquato Paredes, Demésio Maia, Thereza Fontana Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962

 “Vistos etc. De início, DEFIRO o pedido dos patronos das partes 

requeridas e, deste modo, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias, para cada, 

realizar a apresentação de substabelecimento, bem como, HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas restantes a serem ouvidas. Ademais, 

vislumbra-se que neste ato fora realizada a colheita do depoimento 

pessoal das partes, bem como, fora dispensado, em comum acordo, a 

colheita do depoimento pessoal da requerente Isolde Sartoreto Medeiros. 

No mais, DEFIRO o pedido do advogado dos requerentes para oitiva da 

representante legal dos requeridos Demésio e Thereza e, desta forma, 

DETERMINO a expedição de Carta Precatória para a colheita do 

depoimento pessoal da representante do espólio de Thereza Fontana e a 

curadora de Demésio, que se trata de FÁTIMA MAIA MOMO, no endereço 

dos autos e, ainda, AUTORIZO as partes autoras levarem em mãos a 

devida Carta Precatória, afim de que se promova mais brevemente o 

cumprimento da mesma. Por fim, COM O RETORNO da missiva 

devidamente cumprida, DÊ-SE vistas dos autos à parte autora e às partes 

requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 499-37.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demésio Maia, Espólio de Thereza Fontana Maia, Fátima 

Maia Momo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquarto Paredes Sobrinho, Maria 

Tereza Maia Torquerto Paredes, José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Dionisio Aparecido Terçarioli - OAB:SP-124.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SAVELLI ALONSO 

MANFIO - OAB:SP/201.655, Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962, Gerson José 

Beneli - OAB:SP/86.749, Spergio Augusto Frederico - OAB:SP/80249, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 “Vistos etc. Considerando que esta demanda se trata de fato correlato ao 

processo de código 77029, e, para a economia processual, defiro a 

produção de prova emprestada daqueles autos. Ainda, defiro o pedido 

dos advogados e, deste modo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

juntada de substabelecimento. Considerando que houve desistência da 

oitiva das demais testemunhas nos autos em apenso 77029 e, que são as 

mesmas deste processo, assim, determino o cancelamento das cartas 

precatórias expedidas neste autos. Aguarde-se o retorno da precatória 

que será expedida para oitiva da representante legal da requerente. Por 

fim, com o retorno da missiva dos autos em apenso devidamente 

cumprida, dê-se vistas dos autos à parte autora e às partes requeridas, 

consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada, em consonância 

com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após, façam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61509 Nr: 1199-18.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenice Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Processo nº 1199-18.2012.811.0014 (Código 61509)

VISTO,

Trata-se de guia de execução penal expedida em desfavor de LENICE 

MENDONÇA DA SILVA, condenada à pena total de 06 (seis) à 08 (oito) 

meses de detenção.

Pois bem.

Realizado cálculo de pena, o parquet, assim como o Advogado Dativo da 

reeducanda não se insurgiram contra o mesmo, pugnando, pois, por sua 

homologação (ref.: 156 e 168).

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de ref.: 155, porquanto 

encontra-se correto.

Por corolário, ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena para o 

conhecimento do recuperando (LEP, art. 41, XVI c/c art. 66, X), bem como 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet e o douto Defensor dativo.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61509 Nr: 1199-18.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenice Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Processo nº 1199-18.2012.811.0014 (Código 61509)

VISTO,

 INTIME-SE, pessoalmente, o advogado MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA – OAB/MT 09.565 para que este manifeste nos autos, no prazo de 

03 (três) dias, acerca de sua nomeação, conforme fl. 160, sob pena de 

revogação e nomeação de novo dativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69386 Nr: 122-32.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Júnior Neves de Araújo, Manuel 

Rogean de Sousa Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 Processo nº 122-32.2016.811.0014 (Código 69386)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Adelson Júnior Neves de Araújo e Outro

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), havendo prova da 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia 

de fls. 06/08, na forma em que foi posta em Juízo.

Citem-se os acusados para responderem à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do Código de 

Processo Penal.

Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se os acusados, citados, não constituírem defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias.

Requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e Instituto Nacional de Identificação.

Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, nos termos do 

item 7.5.1, IV, da CNGC.

Defiro o requerimento ministerial (fls.55/57), exceto a exigência de 

justificativa explícita quanto ao rol de testemunhas, ressalvada a aplicação 

oportuna do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 26 de fevereiro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1273-38.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evânio Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial ascostado nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79016 Nr: 635-29.2018.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita " 

Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. Mandado de Citação, que após as Diligências, deixei de 

proceder a Citação de RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, em razão de 

seu Falecimento, ocorrido em 04/10/2017, conforme informado pelo seu 

Filho Dr. Renato Rodrigues Neto. Belº. Raniere Farias Pinto Oficial de 

Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77415 Nr: 2187-63.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins de Siqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O, Nylvan José da Silva - OAB:MT/17805

 Certifico que procedo a intimação da defesa do denunciado para no prazo 

legal, apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 875-86.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSVdA, OASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DETERMINANDO, subsidiariamente, que requisite-se junto a Delegacia da 

Receita Federal por meio do sistema Infojud, informações sobre a última 

declaração de imposto de renda em nome da executado REGINALDO 

VITURINO DE ABREU, CPF: 502.433.491-49, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

no art. 476, da CNGC/MT. Por se tratar de informação sigilosa, a mesma 

não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a parte 

credora terá vistas de tais documentos.A par das deliberações supra, 

MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a efetivação das 

constrições e buscas acima deferidas via sistemas Infojud e 

Renajud.Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 20 de agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77241 Nr: 2104-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Goulart da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos André Soares Goulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77241

VISTO,

INDEFIRO o pedido da requerente de fls. 56/58, pois o procedimento do 

CNJ se refere a intimação e não a citação, ato que merece todo cuidado e 

que somente se findará de forma pessoal, nos termos do art. 242 do Novo 

Código de Processo Civil.

 “Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou 

do interessado.

§ 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar 

de atos por eles praticados. ”

Por conseguinte, INTIME-SE a parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste nos autos, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 20 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27613 Nr: 1555-18.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataides Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Processo nº 1555-18.2009.811.0014 (Código 27613)

VISTO,

Considerando a Lei nº. 13.340/16, que autoriza a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito, DEFIRO o pedido retro e, 

consequentemente, DETERMINO a suspensão do feito até a data de 27 de 

dezembro de 2018.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Deste modo, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, 

AGUARDE-SE manifestação da parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 20 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 1294-82.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagno Carvalho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sudameris Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/ 9708-A

 Código: 60068

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl.72, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, 

no prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 22 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 1225-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DE MOURA, LEODETE DE PINHO 

CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira - 

OAB:5152-A

 Código: 75391

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl.78, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, 

no prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 22 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 464 Nr: 8-65.1994.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 464

VISTO,

Considerando que do protocolo da petição, até a presente data, já 

transcorreu-se mais de 15 (quinze) dias, INDEFIRO o pedido para a dilação 

de prazo de fl.151.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Por fim, PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos, eis que trata-se de 

Título Extrajudicial e não processo de Conhecimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 22 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 93-50.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 Código: 63416

VISTO,

Analisando os autos, verifica-se que as partes foram devidamente 

intimadas quanto ao retorno dos autos a esta instância, conforme certidão 

de fl. 251-v, contudo, mantiveram-se inertes quanto a decisão de fl. 255.

Deste modo, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 22 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60982 Nr: 2136-63.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, JOSÉ MARIA MARIANO, ISRAEL 

BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOVINSKI, PATRICIA BRITO 

MARTA, WEDSON RODRIGUES FEITOSA, EVANDRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209/MT, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT, 

REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT, RÔMULO NOGUEIRA 

DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 “Vistos etc.

Defiro a postulação do Ministério Público pelos motivos expostos. 

Redesigno por isso a audiência da oitiva da testemunha JEFFERSON 

ALIENDES LHOPES DOS SANTOS para o dia18 (dezoito) de dezembro de 

2.018 às 14h00min.

Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimem-se via Dje os advogados constituídos dos réus.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 808-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADRIANO PEROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:14.916-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a carta precatória expedida ou realizar o seu preparo para a devida 

distribuição no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81543 Nr: 2204-08.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Autos nº 2204-08.2018.811.0033C

Cód. 81543

Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos à execução.

Se tempestivo, recebo os presentes embargos à execução.

Intime-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo legal, 

transcorrido o prazo sem manifestação certifique-se.

Se impugnado os embargos, ao embargante para manifestação sobre a 

impugnação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 193-79.2013.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 193-79.2013.811.0033

Cód. 51073

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80084 Nr: 1599-62.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON COLI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BONONI, MARIA LUCIA ROGONI BONONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS MATIAS 

OLDAKOWSKI - OAB:90732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK YURIO YAMANAKA - 

OAB:OAB PR 31.935

 CERTIDÃO

INTIMO as partes para que tomem ciência acerca da data designada para 

realização do leilão:

- 1º leilão: 30/10/2018, a partir das 10:00 horas;

- 2º leilão: 30/10/2018, a partir das 13:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 3350-55.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTUROSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP, JOAO CARLOS SEHN, JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21967 Nr: 1824-34.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORMAT - BORRACHAS DO MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente os dados da 

conta bancária para levantamento dos valores bloqueados às fls. 70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 3675-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS NASCIMENTO DE LIMA, PAULO CEZAR 

ALVES DO NASCIMENTO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Visto.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia 

em face de LUCAS NASCIMENTO DE LIMA, vulgo “Capacete”, PAULO 

CEZAR ALVES DO NASCIMENTO, vulgo “Jacaré” e LUISMAR DOS ANJOS 

NOGUEIRA, todos qualificados nos autos, dando-os como incursos: Lucas 

Nascimento de Lima, nas penas do art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 70, 

caput, segunda parte, ambos do Código Penal, art. 33, caput, da Lei 

Federal n.º 11.343/2006 e art. 12 da Lei Federal n.º 10.826/2003, c/c art. 

69, caput, do Código Penal; Paulo Cezar do Nascimento e Luismar dos 

Anjos Nogueira como incursos nas penas dos art. 157, § 2.º, incisos I e II, 

do Código Penal, c/c 70, caput, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que os réus, unidos entre si, com o mesmo propósito 
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criminoso, e em comunhão consciente de esforços, subtraíram para si e 

com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel valores em 

espécie, R$ 2.800,00, e ainda objetos (aparelhos celulares, relógios e 

joias, cujos bens foram avaliados em R$ 9.380,00 (nove mil trezentos e 

oitenta reais).

Exposto que os acusados deslocaram-se até o Cartório de 1º Ofício, já 

com a intenção de assaltar o estabelecimento. O acusado Paulo Cezar do 

Nascimento permaneceu do lado de fora do estabelecimento, dando 

cobertura, enquanto os demais acusados adentraram o recinto, renderam 

as vítimas Josélia Melone Borges, Yuna Miyki Tkai, Edson Cézar Zardo, 

Ednilson Rizzato, Luiz Felipe Bartolomeu dos Reis Rui, Jeane da Cruz 

Correa e Sebastiana Mourão de Souza, anunciaram o assalto, assim o 

fazendo com uma arma de fogo em mãos.

 Exposto ainda que Lucas Nascimento de Lima e Luismar dos Anjos 

Nogueira trancaram as vítimas em uma das salas do local e passaram a 

exigir, então, a entrega de objetos de valor, tendo as vítimas 

disponibilizados seus bens aos acusados.

Consta ainda na denúncia que Lucas Nascimento de Lima guardava e 

tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao 

consumo de terceiros, substância entorpecente – 08 (oito) porções de 

pasta base de cocaína e ainda possuía, no interior de sua residência arma 

de fogo de uso permitido, revólver calibre .38 e ainda 05 munições de 

idêntico calibre.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2017 (fls. 77). Os 

denunciados foram pessoalmente citados (fls. 137 e fls. 139) e 

apresentaram resposta à acusação por meio de defensor dativo, Lucas 

do Nascimento de Lima, fls. 82, e Luismar dos Anjos Nogueira e Paulo 

Cezar do Nascimento às fls. 140, oportunidade que protestou pela oitiva 

das mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

Por inexistirem elementos capazes de ensejar a absolvição sumária dos 

acusados, ou causa de excludente de ilicitude ou da culpabilidade do 

agente, foi o feito encaminhado à instrução (vide decisão de fls. 141), 

quando foram ouvidas as 08 (oito) vítimas, 03 (três) testemunhas comuns 

e interrogados os réus (CDs audiovisuais de fls. 150, 157, 169 e 197).

Encerrada a instrução processual, foram as partes remetidas às 

alegações finais.

 Em memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação dos 

acusados nos exatos termos da exordial, entendendo provadas a autoria 

e a materialidade dos delitos, condutas típicas, antijurídicas, sem 

excludente de criminalidade (fls. 200/253).

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado Luismar dos 

Anjos Nogueira sob a arguição de que o acusado não cometeu o delitos 

que lhe foi imputado na exordial. Quanto aos réus Lucas Nascimento de 

Lima e Paulo Cezar do Nascimento, no que pertine ao crime de roubo, que 

seja aplicada, quando da dosimetria da pena a atenuante da confissão. Em 

relação ao crime de tráfico de substância entorpecente imputado ao 

acusado Lucas Nascimento de Lima, postulou a defesa pela sua 

absolvição, diante da ausência de prova de ser ele traficante. 

Subsidiariamente, requereu seja o delito de tráfico desclassificado para a 

conduta descrita no art. 28 da Lei Federal n.º 11.340/2006. Quanto ao 

crime de posse ilegal de arma de fogo, requereu seja este absorvido pelo 

delito de roubo, já que o artefato localizado fora utilizada para consecução 

daquele delito. Ao final, requereu, caso sobrevenha condenação, seja a 

pena aplicada em seu mínimo legal.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

O processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a 

sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores 

do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos 

termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem 

como os pressupostos legalmente exigidos. Inexistem matérias 

preliminares pendentes a serem apreciadas. Adentro o meritum causae.

DO CRIME DE ROUBO

Imputado aos acusados a conduta típica prevista nos arts. 157, § 2.º, 

incisos I e II, do Código Penal, (utilizada a redação do artigo vigente à 

época dos fatos, por ser mais benéfica aos acusados) in verbis:

“Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.”

A materialidade da conduta criminosa encontra-se devidamente 

comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 13/16, fls. 48/51, 

fls. 104/105 e fls. 108/110, auto de apreensão de fls. 110-verso/111, 

termos de entrega de fls. 126/130, pelos depoimentos das vítimas e 

provas testemunhais, além da confissão dos acusados Lucas Nascimento 

de Lima e Paulo Cezar do Nascimento.

 Referidos documentos atestam que, mediante ameaça, exercida com 

emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, foram subtraídos 

valores em espécie das vítimas e além de objetos pessoais.

Os valores subtraídos e parcelas dos objetos não foram localizados. 

Contudo, sabido que dinheiro é de alta volatilidade. Gastaram ou sumiram 

com o dinheiro roubado e bens. Crime contra o patrimônio. Inviável, neste 

caso, o exame de corpo de delito direto (auto de avaliação), havendo, 

exatamente nessas hipóteses, o exame de corpo de delito indireto, como 

realizado no feito às fls. 72.

Mesmo que se trate de delito não transeunte, sedimentado que a 

apreensão da res furtiva é prescindível para fins comprobatórios da 

materialidade, com o suprimento autorizado em exame de corpo de delito 

indireto, nestes casos, pelos arts. 158 e 167 do CPP.

De mais a mais, no caso vertente, as palavras das vítimas e das 

testemunhas e o próprio interrogatório dos acusados, conforme será 

dissecado com a autoria, são firmes e coerentes a indicar a subtração 

dos valores e bens. Inclusive descrito com precisão todo o iter criminis 

pelas vítimas e ainda pelo acusado Paulo Cezar do Nascimento, que 

narrou, ainda, o que foi levado, o modus operandi, arma e veículo 

utilizados pelos acusados na empreitada criminosa.

A autoria também está desvendada, e recai sobre todos os acusados, 

sem margem para dúvidas.

 Conforme se extrai das provas colacionadas durante as investigações, 

os acusados Lucas do Nascimento de Lima e Luismar dos Anjos Nogueira, 

ingressaram nas dependências do Cartório do Primeiro Ofício, realizando a 

abordagem das vítimas e subtração de bens e valores, enquanto Paulo 

Cézar Alves do Nascimento permaneceu do lado de fora, dando cobertura 

à empreitada criminosa, e após a apropriação, foi o responsável por 

transportar a res furtiva desta cidade de São José do Rio Claro/MT até 

Varzea Grande/MT.

Revelado que parcela dos bens subtraídos pelas vítimas foram 

encontrados em posse dos acusados Paulo Cezar Alves e Luismar dos 

Anjos Nogueira na Comarca de Várzea Grande/MT.

Durante seu interrogatório, tanto extrajudicial como em juízo, o acusado 

Lucas do Nascimento de Lima assumiu autoria do crime. Contudo, aduziu 

ter agido sem auxilio de terceiros. Contou que planejou e executou toda a 

ação criminosa sozinho, entrou no estabelecimento, anunciou o assaltou, 

apoderou-se dos bens e, logo em seguida, deixou o local levando com si 

as res furtiva. Questionado sobre o destino dado aos objetos 

apreendidos, narrou que os vendeu.

O acusado Luismar dos Anjos Nogueira, em seu interrogatório negou a 

participação nos fatos. Afirmou que na data do crime, 24 de outubro de 

2017, se encontrava em Várzea Grande, retornando de viagem, e que 

sequer conhece o acusado Lucas do Nascimento Nogueira.

A versão dos fatos dados pelos dois acusados supramencionados não 

encontra sustentação em qualquer das provas colacionadas no feito.

O acusado Paulo Cezar Alves do Nascimento, em seu interrogatório 

judicial, assumiu a autoria do delito. Contou detalhes de como se deram os 

fatos, tanto os atos preparatórios como a execução do delito, inclusive 

delatou seus comparsas e a atuação de cada um na empreitada criminosa.

Assim, o próprio corréu Paulo Cezar Alves do Nascimento, sem se 

esquivar de sua responsabilidade, em juízo narrou toda a saga criminosa, 

narrando com precisão todas as fases do crime, desde a cogitação até 

seu exaurimento.

O acusado narrou que foi chamado por Lucas, vulgo “capacete”, para 

cometer o crime em São José do Rio Claro. Sua participação consistiu em 

dar cobertura a Lucas e Luismar e transportar a res furtiva de São José 

do Rio Claro/MT à Várzea Grande/MT.

Relatou que Lucas foi até Várzea Grande convidá-los para cometer o 

crime. Não o conhecia. Conhecia apenas Luismar. A princípio, não sabiam 

qual local seria alvo do assalto e que, após a subtração, transportou os 

objetos do crime de São José do Rio Claro/MT até Várzea Grande/MT de 
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ônibus.

Conheceu o acusado “capacete” uns 05 dias antes do crime, ele que os 

convidou para cometer o crime, sendo que “Capacete” conhecia Luismar 

há tempos. Quando chegou em São José do Rio Claro, Lucas foi lhe 

buscar na Rodoviária, o levou a uma residência. Na residência já se 

encontrava Luiz. Os três conversaram e decidiram onde iam fazer assalto. 

Foram em três motos para o local do fato, ficou cuidando, enquanto o 

Luismar e Capacete adentram no local. Subtraíram os bens. Pegou os 

objetos e veio para Várzea Grande.

Observe-se que o réu Paulo Cezar não hesitou em contar como foi o 

proceder criminoso, assumiu a autoria delitiva e delatando seus 

comparsas. Foi espontâneo e preciso, conferindo exatamente com a 

dinâmica dos fatos apurada com as demais provas, notadamente, a 

versão dada pelas vítimas.

A testemunha Nivaldo Evangelista da Costa Junior, policial militar que 

participou das diligências, assinalou que os acusados já vinham sendo 

monitorados, tanto que sabiam que ocorreria um roubo nesta cidade, só 

não sabiam o local que seria assaltado. Eles cometeram o crime, saíram 

pela estrada boiadeira, voltaram e deixaram o Lucas na residência dele, e 

se deslocaram para um sitio da pessoa conhecida como “Mariazinha”. A 

testemunha narrou que durante a diligência em busca dos acusados, se 

recordou que o capacete estaria na cidade, quando então retornou ao 

cartório e mostrou a foto do vulgo “Capacete” as vítimas, e elas 

reconheceram o acusado. Nisso entrou em contato com um conhecido que 

reside nas proximidades da residência do acusado, solicitando que este 

informasse quando ele retornasse à residência. O que foi atendido. Diante 

da informação de que o acusado estava em sua residência, montaram 

uma equipe e se deslocaram à residência do acusado, quando então o 

encontram, e realizaram sua abordagem.

Narrou que continuou monitorando os acusados pelo celular de uma das 

vítimas, já que um dos celulares subtraídos tinha rastreador, dois dias 

depois, conseguiu localizar os acusado, com o apoio da polícia de Várzea 

Grande, onde então encontraram os demais acusados em posse dos bens 

furtados das vítimas, faltou um relógio e um anel.

A vítima Heraldo Kiefer, não se encontrava no estabelecimento comercial 

no momento do crime, assim, limitou-se a transmitir as informações que 

lhes foram repassadas pelas demais vítimas e sua constatação posterior. 

Assinalou que foram subtraídos valores em espécie, aparelhos celulares, 

parcela dos bens foram recuperados em Várzea Grande, sendo que a 

polícia conseguiu localiza-los, porque um dos celulares da vítima possuía 

rastreador. Quanto à dinâmica do crime, contou que um dos assaltantes 

ficou do lado de fora e dois entraram no local, um deles mais agressivo, 

eles arrancaram os aparelhos de monitoramento. As vítimas 

reconheceram os acusados em Várzea Grande.

 A testemunha Josélia Melone Borges, funcionária do Cartório de Registro 

de imóveis, narrou que no momento que foram abordados pelos acusados, 

estava se deslocando para falar com Geane, daí deu “de cara” com o 

“moreninho” armado (Luismar). Voltou de costas, sendo que ele a deixou 

de costa para ele, olhando para parede. Referida pessoa ameaçava a 

todo o momento, os acusados levaram suas joias. Contou que entraram no 

estabelecimento duas pessoas, um branquinho e um moreno, e que na 

cidade de Várzea Grande reconheceu, face a face, o moreno 

(reconhecimento pessoal), que caçava o cofre, e o branquinho por foto, 

este ficava cuidando delas. Mostrada a foto de Lucas (fls. 35), a vítima o 

reconheceu como sendo o branquinho que subtraiu seus pertences.

 Ednilton Rizzato, também vítima, disse que é funcionário do Cartório do 

Primeiro Ofício. Estava sentado em sua mesa e percebeu quando adentrou 

um individuo armado. Entraram duas pessoas armados no local. Então 

pediram para abrir o cofre, que fora aberto, e não tinha qualquer valor. 

Pediu valores, perguntava onde tinha cofre e o caixa, pegaram os valores 

que tinha no caixa, celulares e outros objetos. Não levaram nenhum 

pertence pessoal seu. Reconheceu na delegacia, por foto um dos 

acusados, o branquinho, não promoveu o reconhecimento dos acusados 

em Várzea Grande porque nenhum de seus pertences pessoais foi 

subtraído.

 A vítima Edson Cezar Zardo, cliente do estabelecimento. Narrou que 

estava sendo atendido, quando dois elementos adentraram no local. 

Sentaram ao seu lado, neste momento estava de costas para eles, achou 

estranho o fato de estarem com fone de ouvido. Um foi para interior de 

outra sala e anunciou o assalto, enquanto um ficou lhe “guardando”, 

quando percebeu o assalto e tentou sair do local, foi surpreendido por 

outro individuo que anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho. 

Assinalou que eles subtraíram R$ 200,00, um anel de ouro e um aparelho 

celular, recuperou apenas o celular. Mostrada a foto do acusado Lucas 

(fls. 35), a vítima confirmou ser o acusado um dos réus que o abordou na 

data dos fatos. Reconheceu o Luismar na Comarca de Várzea Grande, 

pessoalmente. Viu duas pessoas, e presume a existência de terceira 

pessoa, porque Luismar, a todo momento conversava com alguém.

A vítima Jeane da Cruz Ferreira, narrou que entraram duas pessoas, 

estavam de cara limpa, reconheceu os réu em São José, por foto, e um 

Várzea Grande, pessoalmente. O moreno estava com arma em punho. O 

daqui, Lucas, ficou cuidando. Mostrado fotos de fls. 35 reconheceu o réu 

Lucas como um dos autores do delito.

Luiz Felipe Bartolomeu dos Reis, era funcionário do cartório, estava em 

sua mesa quando chegou um rapaz com arma e disse “perdeu perdeu”, o 

encaminhou para uma sala pediram dinheiro, pertences, levaram dinheiro, 

cerca de R$ 200,00. Entraram dois, e acredita que tinha um do lado de 

fora, percebia que comunicavam por um fone.

 Sebastiana Mourão de Souza, contou que o moreno entrou primeiro, com 

arma em punho. Pegou o dinheiro do caixa, cerca de R$ 3.000,00 e 

pertences dos funcionários do cartório. Entraram de cara limpa. Imagina 

que havia uma terceira pessoa envolvida, porque os viu com um fone de 

ouvido e falando que lá não tinha nada. Reconheceu o Lucas, foi o que 

entrou depois, o moreno era de Várzea Grande (Luismar), Lucas foi quem 

recolheu os pertences das vítimas. O moreno estava na comunicação e 

armas. Reconheceu o moreno de Várzea Grande, tendo afirmado ser sua 

a assinatura aposta às fls. 59 dos presentes autos.

 Yuaba Miyuki, funcionária do Cartório, narrou que no momento que os 

acusados chegaram estava realizando o atendimento de um cliente. O 

Luismar os “barrou” na porta, os colocou numa sala de dentro, pediu para 

abrir cofre, porem este já estava aberto e não tinha dinheiro, pegou 

dinheiro do caixa e dos funcionários e cliente, relógio, joias e outros 

pertences, dentro do cartório entraram Lucas e Luismar. Os dois estavam 

armados. Reconheceu Lucas por foto, fls. 35, e Luismar em Várzea 

Grande/MT.

Desse modo, do cotejo dos elementos de convicção produzidos nos 

autos, resta patenteado que os acusados, de fato, praticaram o crime de 

roubo descrito na peça acusatória, o que, inclusive, foi confessado por 

Lucas Nascimento Lima e Paulo Cezar Alves do Nascimento perante este 

Juízo com riqueza de detalhes.

 Aliás, a prova testemunhal coligida em Juízo e sob o crivo do 

contraditório, ratifica toda a prova colhida durante o inquérito policial, não 

deixando margem de dúvida no que se refere à autoria delitiva.

Cumpre, então, consignar que, em casos desse jaez, quando a vítima 

reconhece o acusado, conforme demonstrado nos autos, sendo que os 

acusados Lucas Nascimento Lima e Luismar dos Anjos Nogueira foram 

reconhecidos pelas vítimas, e as suas palavras os incriminam de forma 

segura e firme, esta se consubstancia perfeitamente como prova 

condenatória, especialmente quando não se apontam elementos concretos 

que nos permitam suspeitar de razões pessoais, vingança, má-fé ou 

mesmo equívoco, aos apontá-los como o culpado.

Importante frisar que a palavra da vítima, nos crimes de roubo, assume 

significativa eficácia probatória, posto que, como é cediço, o seu único 

desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar 

inocentes, máxime quando não o conhece e não tem qualquer rusga 

anterior com ele.

Corrobora com nosso entendimento a jurisprudência de nossos Tribunais.

 “PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. 

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE 

PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA. 1) A palavra da vítima e a segura identificação a respeito do 

autor do roubo possui relevante valor probatório, até porque não há 

pessoa mais credenciada para apontar ao judiciário o responsável pelo 

delito do que aquele que se viu, mediante violência ou grave ameaça, 

despojado de seus bens; 2) demonstrada pela palavra da vítima, em 

harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, de forma clara 

e precisa a conduta criminosa do apelante, firmando o convencimento do 

magistrado de que consciente e voluntariamente praticou os fatos que lhe 

foram imputados na denúncia, não há como acatar a alegação de 

insuficiência ou fragilidade de provas para a condenação; 3) Apelo 

desprovido. (TJ-AP; APL 0002910-48.2014.8.03.0002; Câmara Única; Rel. 

Des. Raimundo Vales; Julg. 10/02/2015; DJEAP 24/02/2015; Pág. 32) – 

Grifamos.
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“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE 

ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. 

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. 

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. 

IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PLEITO 

DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM 

REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. GUIA DE EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 

VERIFICADA. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, 

geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima 

possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as vítimas 

realizaram reconhecimento do apelante perante a autoridade policial. Além 

disso, prestaram depoimentos harmônicos e condizentes com os demais 

elementos probatórios, inclusive com a confissão do apelante na fase 

inquisitorial, de forma que não há que se falar em absolvição. 2. Embora 

não apreendida a arma utilizada no crime de roubo, o seu emprego restou 

comprovado pelas declarações das vítimas, razão pela qual deve ser 

mantida a causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal. 3. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade a 

réu cujo regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença é o 

semiaberto não caracteriza constrangimento ilegal se permanecem hígidas 

as razões que justificaram a custódia cautelar no curso do processo e se 

garantido ao condenado a adequação ao regime inicial de cumprimento da 

pena imposto na sentença, mediante a expedição de guia de execução 

provisória. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo a condenação 

do réu nas penas do artigo157, §2º, incisos I e II, por 03 (três) vezes, na 

forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena 06 (seis) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial 

semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, fixado no valor legal mínimo. (TJ-DF; 

Rec 2013.07.1.031177-4; Ac. 851.526; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. 

Roberval Casemiro Belinati; DJDFTE 03/03/2015);

Nesse linear, somando-se as declarações do réu ao depoimento prestado 

pelas testemunhas e pelas vítimas, chega-se à conclusão de que a autoria 

do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, está 

demonstrada e caracterizada de forma inconteste em relação aos 

acusados.

As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à utilização de arma de 

fogo na prática do crime, razão pela qual deve ser mantida a causa 

especial de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do 

Código Penal, vigente à época do crime, que soa mais benéfico ao 

acusado (art. 45.º, inciso XL, da Constituição Federal).

Do concurso formal impróprio

O artigo 70 do Código Penal estabelece que: “Quando o agente, mediante 

uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma 

delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As 

penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é 

dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 

consoante o disposto no artigo anterior”.

 Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: O art. 70 

divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal 

perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais por 

meio de uma única conduta. [...] Entretanto, na segunda parte do art. 70 

está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas 

cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes 

resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa 

hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e 

direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só 

ação ou omissão.

 Tradicional exemplo nos fornece Basileu Garcia: se o agente enfileira 

várias pessoas e com um único tiro, de arma potente, consegue matá-las 

ao mesmo tempo, não merece o concurso formal, pois agiu com desígnios 

autônomos. Por isso, são somadas as penas (Manual de Direito Penal, 10ª 

ed., Ed. Forense, pág. 462 – e-book).

 Em complemento, Cesar Roberto Bittencourt esclarece que o desígnio 

autônomo se caracteriza “pela unidade de ação e multiplicidade de 

determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários 

eventos, neste caso, não são apenas um, perante a consciência e a 

vontade, embora sejam objeto de uma única ação” (Código Penal 

Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 379 – e-book).

 In casu, a prova dos autos denota que os agentes agiram com o intuito de 

assaltar o Cartório de Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de São 

José do Rio Claro/MT, visando, especificamente, o dinheiro do 

estabelecimento, tanto que a todo o momento perguntavam acerca do 

cofre, e no desenvolvimento dos atos, resolveram assaltar os clientes e 

funcionário que estavam no local.

Aliás, o fato de os réus terem roubado o dinheiro e objetos pessoais e 

joias os clientes e funcionários que estavam no local, reforça essa 

conclusão. Assim, por se tratar de crimes que ocorreram no mesmo 

contexto fático, porém independentes, ou seja, com desígnio autônomo de 

vontade, mister o reconhecimento do concurso formal impróprio.

 Nesse sentido: [...] Quando o agente pratica vários crimes patrimoniais 

contra vítimas diversas dentro de um mesmo contexto fático, lesionando 

patrimônios distintos mediante desígnios autônomos, resta configurado o 

concurso formal impróprio, que adota a teoria do cúmulo material de 

penas. [...] (TJ/MT, Ap 142953/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 

22/08/2016).

 “APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO em concurso formal 

impróprio – Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos - 

Relevância das palavras da vítima – Absolvição – Impossibilidade – 

Afastamento do concurso formal improprio – Inviabilidade – Réu que com 

uma conduta dolosa agiu com desígnios autônomos - Recurso defensivo 

improvido (TJ/SP, Apelação 0003302-53.2015.8.26.0441, Rel. Des. Edilson 

Brandão, j. 29-11-2016, Publicação: 01/12/2016).

 Assim, considerando que foram atingidos os patrimônios de 07 (sete) 

vítimas diversas, consoante revelado na instrução, a aplicação do 

concurso formal impróprio, art. 70, caput, segunda parte, é a medida que 

se impõe.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO IMPUTADO AO 

ACUSADO LUCAS NASCIMENTO LIMA

Conforme assinalado no relatório cuida os autos de denúncia formulada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra Lucas Nascimento Lioma, 

dando-o como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O delito imputado ao acusado - posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido - é um crime de mera conduta, pelo que independe de resultado 

naturalístico para a consumação, ou seja, para que se consume o delito, 

basta que o agente pratique um dos verbos descritos na norma 

incriminadora (possuir ou manter).

Demais, para o crime em análise não é relevante e nem se exige o 

resultado material, tratando-se de uma ofensa (de dano ou de perigo) 

presumida pela lei diante da prática da conduta.

Com efeito, a partir dessas considerações, tenho que, durante a instrução 

criminal, autoria e materialidade do delito de posse irregular de arma de 

fogo de uso permitido estão demonstradas nos autos.

A materialidade delitiva está demonstrada através auto de prisão em 

flagrante, boletim de ocorrências de fls. 13/14, do auto de apreensão de 

fls. 36 e do exame de eficácia de arma de fogo (fls. 38), bem como pela 

própria confissão do acusado.

A autoria, da mesma forma, sobressai induvidosa, pois o próprio 

denunciado, tanto na fase policial quanto na fase judicial, confessou a 

prática delituosa afirmando que realmente possuía irregularmente arma de 

fogo de uso permitido em sua residência, cuja arma fora, inclusive utilizada 

na prática do crime de roubo.

 Neste ponto é importante registrar que não há que se falar em erro de 

proibição com relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, 

tendo em vista que a ampla informação veiculada em diversos tipos de 

mídia, no ano de 2005, principalmente sobre a realização de um referendo 

em que se votaria a proibição do comércio de armas e munições para 

civis, cujo resultado também foi vastamente revelado, e não se pode 

aceitar que o réu não tenha sido alvo de informação a respeito da 

ilegalidade da posse irregular de arma de fogo em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

No caso em debate, verifico que a confissão judicial surgiu de maneira 

espontânea e não há a remota hipótese de auto imputação falsa porque o 

denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo, no 

momento que se encontrava na área de sua residência, sendo aferido, 

durante a revista pessoal que ele possuía a arma fogo, que estava 

escondida dentro de seu tênis.

 A testemunha policial Elvio Nunes Paixão, em juízo afirmou que na data 

dos fatos encontraram Lucas no interior da residência, fizeram a 

abordagem e o levaram para delegacia. Em revista, encontraram em sua 
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perna um revólver calibre .38 .

Diego Amâncio, policial militar, narrou que durante a noite, receberam 

notícia anônima no sentido de que Lucas, apontado, como autor do delito 

de roubo, teria chegado a sua residência, assim se deslocaram para o 

local. Fizeram abordagem do acusado, no momento da revista pessoal 

localizaram um revolver calibre .38, municiado dentro de seu tênis.

Nivaldo Evangelista da Costa Junior, também prestou depoimento no 

mesmo sentido. Narrou que diante da informação de que o acusado 

estava em sua residência, montaram uma equipe e se deslocaram à 

residência do acusado, quando então o encontram. Assim, realizaram sua 

abordagem no momento que se encontrava na área de sua residência. 

Durante a revista pessoal localizaram uma arma de fogo, dentro do tênis.

Desta forma, está caracterizado o crime previsto no art. 12 da Lei n.º 

10.826/2003 que contém a seguinte redação:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 

ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”.

O tipo penal se materializa com a simples posse sem autorização legal, 

pois corresponde a um crime de mera conduta, ou seja, consuma-se com 

o simples fato de o agente perpetrar a conduta descrita no tipo não sendo 

necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

Comprovada, portanto, a autoria e a materialidade do delito praticado pelo 

denunciado LUCAS DO NASCIMENTO LIMA, a sua condenação é medida 

que se impõe já que ausentes, no caso em estudo, qualquer causa que 

exclua o crime - excludentes/justificantes - ou isente o réu de pena - 

dirimentes. Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável.

DO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE

A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo auto de 

apreensão em flagrante de fl. 12, boletim de ocorrências de fls. 13/14, 

auto de apreensão de fls. 36 e laudo preliminar de constatação de fls. 37, 

aliado aos depoimentos dos policiais colhidos em juízo que afirmaram ter 

encontrado em poder do acusado 08 porções de substância de pasta 

base de cocaína. Ademais, em juízo, o acusado admitiu ser o proprietário 

da droga.

Contudo, apesar de confessar que a substância entorpecente era sua, o 

acusado nega a prática do crime de tráfico ilícito de droga, ao argumento 

de que é dependente químico e adquiriu a droga para consumo próprio.

É certo que o denunciado não foi localizado pela polícia fornecendo droga 

a terceiros. Entretanto, é cediço na jurisprudência que, para configuração 

do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o 

agente efetue ou esteja a efetuar, a comercialização da droga, pois tal 

convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto 

de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (RT-729/542).

Na lição do Professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, 

a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, 

para outros fatores, tais como o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a 

qualificação e os antecedentes do agente” (in Nova Lei de Drogas 

Comentada: artigo por artigo – coordenação Luiz Flávio Gomes. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006).

Com efeito, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006, para 

determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, “o juiz atenderá à 

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 

condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

 Nesse sentido, oportuno trazer o ensinamento de GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI, ao comentar o referido dispositivo:

“Critérios para apuração do consumo pessoal: o disposto no art. 28, § 2º, 

desta Lei, não difere, na essência, da previsão feita no antigo art. 37 da 

Lei 6.368/76. Para distinguir o crime de tráfico ilícito de entorpecentes do 

simples porte para uso nunca foi tarefa fácil e continuará a ser árdua 

atribuição do magistrado. (...) é fundamental que se verifique, para a 

correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da 

droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias 

envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do 

agente” (In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª. ed. 2ª. tir. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 759 e 760).

Assim, imperioso ponderar as provas trazidas aos autos a fim de saber 

para qual fim o acusado adquiriu e guardou a droga, uma vez que tanto o 

artigo 28 quanto o artigo 33, caput, da lei de regência, descrevem a 

conduta “adquirir e trazer consigo” substância entorpecente, 

diferenciando, assim, somente se para consumo pessoal ou para 

entregá-la, de qualquer forma, a consumo, dada a quantidade de droga 

apreendida e as circunstâncias da prisão.

Pois bem em todas as oportunidades em que fora ouvido o acusado afirma 

que a substância entorpecente era sua, mas nega a prática de crime de 

tráfico ilícito de drogas, ao argumento de que é dependente químico e 

adquiriu a droga para consumo próprio.

Apesar dos policiais relatarem ter recebido denúncias anônimas de que o 

acusado comercializava substância alucinógena, é certo que durante a 

abordagem não foi encontrado em poder do acusado quaisquer 

apetrechos que reforçassem sua condição de traficante, tais como: 

vultosa quantidade de entorpecente, plásticos para embalar a droga ou até 

mesmo quantia em dinheiro.

Neste particular, entendo que as circunstâncias em que ocorreu a 

apreensão da droga não sugerem, com certeza, que a mesma se 

destinava a traficância, pois considero temerário condenar o denunciado 

com base apenas nas denúncias anônimas tidas pelos policias isoladas de 

qualquer outra prova que corrobore essa assertiva.

É bem verdade que o denunciado adquiriu e trazia consigo o entorpecente. 

No entanto, não há nos autos nenhuma prova convincente de que ele 

tenha praticado a conduta criminosa do artigo 33, caput, da Lei 

Antidrogas.

Objetivamente, são estas as provas produzidas contra e a favor do 

acusado Lucas do Nascimento de Lima.

No que se refere às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do denunciado, não há indícios que sinalizem 

a prática do crime de tráfico de entorpecente.

 Ademais, não está evidenciado que o acusado é pessoa de muitas 

posses e não apresenta sinais exteriores de riqueza. A abundância 

financeira e o “dinheiro fácil” são as características tentadoras do 

submundo do comércio ilegal de drogas.

Diante de todo exposto, após analisar tudo que consta dos autos, não se 

pode afirmar, de forma extreme de dúvidas, que a substância apreendida 

se destinava ao comércio e não ao uso próprio, conforme sustenta o 

acusado.

Conquanto existam indícios da ocorrência do ilícito descrito na inicial, 

principalmente, em relação as denúncias anônimas também há a 

possibilidade, ainda que remota, do acusado ser inocente.

Com efeito, a prova para justificar uma condenação por tráfico ilícito de 

entorpecentes, deve ser isenta de qualquer dúvida e apta a conduzir a 

concessão inafastável da ocorrência de disseminação da droga. Simples 

indícios, vagos e não comprovados, não sustentam um decreto 

condenatório, tanto mais quando a quantidade de droga apreendida, as 

circunstâncias do fato e a situação pessoal do agente sinalizam que a 

substância entorpecente era destinada ao consumo pessoal.

Aliás, a destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, 

devendo, portanto, ficar efetivamente demonstrada. Apresentando-se 

frágil e insegura a prova da mercancia, justifica-se a desclassificação de 

tráfico para o crime de trazer consigo substância entorpecente para 

consumo pessoal.

Portanto, a mera suposição ou ainda indícios, mesmo que veementes, não 

subsistem a nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, 

ser o acusado socorrido pelo princípio do in dubio pro reo.

Assim, à míngua de provas de traficância por parte do acusado, impõe-se 

a desclassificação do crime incialmente imputado para aquele descrito nos 

termos do art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse de drogas para consumo 

pessoal).

DISPOSTIVO

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para CONDENAR LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA, 

popularmente conhecido como “Capacete”, brasileiro, solteiro, prestador 

de serviços gerais, portador da cédula de identidade n.º 26183803 

SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 062.806.481-09, nascido aos 

30.05.1998, filho de Valdelice Pereira do Nascimento de Lima e Valdeir de 

Lima; PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO, vulgo “Jacaré”, brasileiro, 

servente de pedreiro, portador da Cédula de Identidade n.º 27876764, 

inscrito no CPF sob o nº 062.407.351-32, nascido aos 09.02.1994, filho de 

Jurene Alves dos Santos e Manoel Dorico do Nascimento; e LUISMAR DOS 

ANJOS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, mestre de obras, portador da 
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Cédula de Identidade n.º 1259144 – SESDC/RO, inscrito no CPF sob o n.º 

545.518.702-34, nascido aos 04.12.1984, filho de Aparecida dos Anjos 

Nogueira e João Francisco Lopes Nogueira como incursos nas sanções 

do art. 157, § 2.º incisos I e II, c/c art. 70, caput, segunda parte, ambos do 

Código Penal.

Noutro vértice, hei por DESCLASSIFICAR o delito imputado na denúncia ao 

acusado LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA, de tráfico de drogas, previsto 

no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, para o de posse de substância 

entorpecente com o fito de consumo pessoal, conduta prescrita no art. 28 

da mesma Lei.

 Assim, declino a competência em favor do Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, para onde determino sejam remetidos os autos depois de 

preclusão da via recursal.

Condeno ainda o LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA, vulgo “Capacete” pela 

prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.

DOSIMETRIA

Atenta as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da 

pena.

1. DO CRIME DE ROUBO IMPUTADO A LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA

Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do agente, assim entendida dentro de um juízo de 

reprovabilidade e censura pela conduta praticada é altíssimo, posto que a 

própria circunstância da execução do crime demonstra que foi 

premeditado e que o grupo integrado pelo acusado se organizou com 

antecedência e minúcia, sendo que o acusado se deslocou até a Comarca 

de Várzea Grande com a finalidade de “convidar”, os corréus para a 

empreitada criminosa, isso 05 dias antes de realizarem a subtração, fato 

que demonstra que existe toda uma logística para a operacionalização do 

crime de roubo. Sobre isso o próprio acusado Paulo Cezar Nascimento 

relatou, em juízo, que relatou que “Capacete” o convidou para realizar o 

roubo.

Os antecedentes do agente que não tenham decisão judicial definitiva 

condenatória não devem ser considerados nesta senda, em virtude do 

princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do 

verbete n.° 444 da Súmula do STJ, do seguinte jaez: “É vedada a utilização 

de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a 

pena-base”. Aliás, também não serão levados em conta, mesmo havendo 

sentença condenatória transitada em julgado, se simultaneamente forem 

computados como reincidência, na fase adiante, nos termos do verbete 

n.º 241 da Súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: “A reincidência penal 

não pode ser considerada como circunstância agravante e, 

simultaneamente, como circunstância judicial”.

 Sobre a conduta social e personalidade não há nos autos provas 

capazes de auferi-las.

O motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é 

punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos de acordo com a 

própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

As circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo que se constituem em 

causas de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorá-las nesse 

momento para não incorrer no bis in idem.

 As consequências do crime foram ruins. Parte considerável da res furtiva 

não foi recuperada.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito.

 Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, verifico que são, em 

parte, desfavoráveis ao acusado, portanto, fixo a pena-base em 05 

(cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção e 13 (treze) dias multas, por 

considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Circunstâncias legais:

Encontram-se presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, I, CP), 

visto que o réu, na data do cometimento dos crimes, era menor de 21 

(vinte e um) anos de idade, nascido em 30/05/1998, possuía na data do 

fatos 19 aos de idade. Além disso, confessou parcialmente a prática do 

crime em juízo, cuja confissão influiu no resultado da demanda, em sua 

condenação. Merece ter reconhecida a minorante respectiva, prevista no 

art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, atenuo a pena 

anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), que representa 11 (onze) meses, 

assim encontra-se a pena em formação em 04 (quatro) anos e 07 (sete) 

meses de reclusão e 10 (dez) dias multas.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Encontra-se presente duas causas de aumento de pena: a) violência ou 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, inciso 

I); e b) concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II). Por isso, 

considerada a fração de aumento de pena inscrito no preceito legal (de um 

terço até metade) e o quadro fático em que praticada a infração penal, 

aumento a pena anteriormente dosada no percentual mínimo de 2/5 (dois 

quintos), o que corresponde a 1 (um) ano e 10 (dez) dias e 04 dias multas, 

assim, encontra-se a pena em formação em 06 anos e 05 (cinco) meses 

de reclusão e 14 (quatorze) dias multas.

Não existem causas outras de diminuição ou de aumento de pena a serem 

consideradas, salvo o concurso formal impróprio.

Em razão deste, a pena deve ser majorada entre 1/6 até a metade, 

segundo a diretriz do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Conforme exposto acima, mediante uma só ação, o patrimônio de 07 (sete) 

vítimas foi atingido. Segundo o STJ, o critério para o aumento é o número 

de crimes praticados: 2 crimes – aumenta 1/6 , 3 crimes – aumenta 1/5, 4 

crimes – aumenta1/4, 5 crimes – aumenta 1/3 e 6 ou mais – aumenta 1/2.

Desse modo aumento a pena imposta em 1/2.

Assim, o aumento importará na definição da pena em 9 (nove) anos 07 

meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias 

multas, que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou 

causas.

2. DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

 Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há 

registro de antecedentes criminais; A conduta social, personalidade não 

há dados suficientes para aferi-las. Além disso, não há elementos para 

valorar o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime. Sendo a 

vítima a incolumidade pública, não há que se falar no seu comportamento 

para efeito da ocorrência do delito.

Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário 

e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da 

pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Circunstâncias legais:

Não há circunstâncias agravantes a ser consideradas, de outro lado 

militam em favor do acusado ate as atenuantes da menoridade (art. 65, 

inciso I, CP), visto que o réu, na data do cometimento dos crimes, era 

menor de 21 (vinte e um) anos de idade, nascido em 30/05/1998, possuía, 

na data dos fatos, 19 (dezenove) anos de idade. Além disso confessou a 

prática do crime em juízo, cuja confissão influiu no resultado da demanda, 

em sua condenação. Merece ter reconhecida a minorante respectiva, 

prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, deixo 

de diminuir a pena aplicada eis que fixada em seu mínimo legal.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser analisada.

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena 

definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multas, fixados à 

razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL

Por fim, em razão do concurso material, art. 69, caput, do CP, procedo à 

soma das penas aplicadas ao condenado, chegando ao patamar de 9 

(nove) anos 07 meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 dias multas e 

01 (um) ano de detenção, a qual torno definitiva a míngua de outras 

circunstâncias a serem consideradas.

Em razão da condição econômica do acusado verificada nos autos, sem 

qualquer sinal externo de riqueza, mas de poucas posses, e diante da sua 

condenação também em pena pecuniária, estipulo o valor de cada 

dia-multa no mínimo legal de um trinta avos (1/30) do salário-mínimo vigente 

à época dos fatos, com espeque nas disposições do arts. 49, 59 e 60 do 

Código Penal.

O acusado encontra-se preso desde 24/10/2017, consoante auto de 

prisão em flagrante. Período este de custódia cautelar que deverá ser 

descontado de sua condenação para fins de estabelecimento do regime 

inicial de cumprimento da pena. Inteligência do § 2.º do art. 387 do Código 

de Processo Penal, com redação inserida pela Lei n.º 12.736/2012.

 Todavia, em que pese essa adiantada detração a ser operada, o regime 

inicial de cumprimento de pena não sofrerá qualquer alteração, em vista da 

quantidade remanescente ainda superar oito anos.

Logo, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade do acusado, tendo em vista o que preceituam os 

arts. 33, § 1.°, alínea “a”, § 2.º, letra “a”, § 3.°, e 34 do Código Penal.

Noutra seara, incabível substituir as penas privativas de liberdade por 

restritivas de direitos ao condenado, porque a quantidade de pena infligida 

às inviabilizam e também assim não recomendam as circunstâncias 
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judiciais inerentes, conforme regras do art. 44, incisos I e III, do Código 

Penal.

 Do mesmo modo, pelas mesmas razões, descabe a suspensão 

condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do mesmo digesto 

substantivo.

DO ACUSADO LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA (CRIME DE ROUBO)

 Circunstâncias judiciais:

Denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que 

seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal, muito embora tenha 

plena consciência da ilicitude de seus atos, podendo comportar-se de 

maneira absolutamente diversa.

 Os antecedentes do agente não são bons, visto que já fora condenado 

pela prática de crimes contra o patrimônio, conforme demonstram seus 

antecedentes de fls. 95/100. Levado em conta nesta fase, pois não é 

factível reconhecer a reincidência pela falta de certidão circunstanciada.

Sobre a conduta social e personalidade não há nos autos provas capazes 

de auferi-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro 

fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos de 

acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; 

as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo que se constituem em 

causas de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorá-las nesse 

momento para não incorrer no bis in idem;

 As consequências do crime foram ruins. Parte considerável da res furtiva 

não foi recuperada.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito.

 Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, verifico que são, em 

parte, desfavoráveis ao acusado, portanto, fixo a pena-base em 05 

(cinco) anos de reclusão e 12 (dias) dias multas, por considerá-la 

necessária à reprovação e prevenção do crime.

Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Encontra-se presente duas causas de aumento de pena: a) violência ou 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, inciso 

I); e b) concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II). Por isso, 

considerada a fração de aumento de pena inscrito no preceito legal (de um 

terço até metade) e o quadro fático em que praticada a infração penal, 

aumento a pena anteriormente dosada no percentual mínimo de 2/5 (dois 

quintos), o que corresponde a 2 (dois) ano 04 dias multas, assim, 

encontra-se a pena em formação em 07 anos de reclusão e 14 (quatorze) 

dias multas.

Não existem causas outras de diminuição ou de aumento de pena a serem 

consideradas, salvo o concurso formal impróprio.

Em razão deste, a pena deve ser majorada entre 1/6 até a metade, 

segundo a diretriz do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Conforme exposto acima, mediante uma só ação, o patrimônio de 07 (sete) 

vítimas foi atingido. Segundo o STJ, o critério para o aumento é o número 

de crimes praticados: 2 crimes – aumenta 1/6, 3 crimes – aumenta 1/5, 4 

crimes – aumenta 1/4, 5 crimes – aumenta 1/3 e 6 ou mais – aumenta 1/2.

Assim, aumento a pena imposta em 1/2.

Assim, o aumento importará na definição da pena em 10 (dez) anos 06 

(seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multas, 

que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas.

Em razão da condição econômica do acusado verificada nos autos, sem 

qualquer sinal externo de riqueza, mas de poucas posses, e diante da sua 

condenação também em pena pecuniária, estipulo o valor de cada 

dia-multa no mínimo legal de um trinta avos (1/30) do salário-mínimo vigente 

à época dos fatos, com espeque nas disposições do arts. 49, 59 e 60 do 

Código Penal.

O acusado encontra-se preso desde 26/10/2017, consoante auto de 

prisão em flagrante. Período este de custódia cautelar que deverá ser 

descontado de sua condenação para fins de estabelecimento do regime 

inicial de cumprimento da pena. Inteligência do § 2.º do art. 387 do Código 

de Processo Penal, com redação inserida pela Lei n.º 12.736/2012.

 Todavia, em que pese essa adiantada detração a ser operada, o regime 

inicial de cumprimento de pena não sofrerá qualquer alteração, em vista da 

quantidade remanescente ainda superar oito anos.

Logo, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade do acusado, tendo em vista o que preceituam os 

arts. 33, § 1.°, alínea “a”, § 2.º, letra “a”, § 3.°, e 34 do Código Penal.

Noutra seara, incabível substituir as penas privativas de liberdade por 

restritivas de direitos ao condenado, porque a quantidade de pena infligida 

às inviabilizam e também assim não recomendam as circunstâncias 

judiciais inerentes, conforme regras do art. 44, incisos I e III, do Código 

Penal.

 Do mesmo modo, pelas mesmas razões, descabe a suspensão 

condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do mesmo digesto 

substantivo.

DO ACUSADO PAULO CEZAR ALVES DOS NASCIMENTO (CRIME DE 

ROUBO)

Circunstâncias judiciais:

Denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que 

seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal, muito embora tenha 

plena consciência da ilicitude de seus atos, podendo comportar-se de 

maneira absolutamente diversa.

 Os antecedentes do agente que não tenham decisão judicial definitiva 

condenatória não devem ser considerados nesta senda, em virtude do 

princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do 

verbete n.° 444 da Súmula do STJ, do seguinte jaez: “É vedada a utilização 

de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a 

pena-base”. Aliás, também não serão levados em conta, mesmo havendo 

sentença condenatória transitada em julgado, se simultaneamente forem 

computados como reincidência, na fase adiante, nos termos do verbete 

n.º 241 da Súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: “A reincidência penal 

não pode ser considerada como circunstância agravante e, 

simultaneamente, como circunstância judicial”.

 Sobre a conduta social e personalidade não há nos autos provas 

capazes de auferi-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter 

lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos 

de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o 

patrimônio; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo que se 

constituem em causas de aumento de pena, razão pela qual deixo de 

valorá-las nesse momento para não incorrer no bis in idem.

As consequências do crime foram ruins. Parte considerável da res furtiva 

não foi recuperada.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito.

 Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, verifico que são, em 

parte, desfavoráveis ao acusado, portanto, fixo a pena-base em 04 

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (dias) dias multas, por 

considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

O réu confessou judicialmente a prática do crime em juízo, cuja confissão 

influiu no resultado da demanda. Merece ter reconhecida a minorante 

respectiva, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, 

atenuo a em 06 (seis) meses, retornando, assim, a pena ao mínimo legal, já 

que inadmitida diminuição além desse patamar. Assim encontra-se a pena 

em formação em 04 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Encontra-se presente duas causas de aumento de pena: a) violência ou 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, inciso 

I) e b) concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II). Por isso, 

considerada a fração de aumento de pena inscrito no preceito legal (de um 

terço até metade) e o quadro fático em que praticada a infração penal, 

aumento a pena anteriormente dosada no percentual mínimo de 2/5 (dois 

quintos), o que corresponde a 1 (um) ano 07 (sete) meses e 06 (seis) dias 

de reclusão, ainda 04 dias multas, assim, encontra-se a pena em 

formação em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão e 14 (quatorze) dias multas.

Não existem causas outras de diminuição ou de aumento de pena a serem 

consideradas, salvo o concurso formal impróprio.

Em razão deste, a pena deve ser majorada entre 1/6 até a metade, 

segundo a diretriz do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Conforme exposto acima, mediante uma só ação, o patrimônio de 07 (sete) 

vítimas foi atingido. Segundo o STJ, o critério para o aumento é o número 

de crimes praticados: 2 crimes – aumenta 1/6, 3 crimes – aumenta 1/5, 4 

crimes – aumenta 1/4, 5 crimes – aumenta 1/3 e 6 ou mais – aumenta 1/2. 

Assim, aumento a pena imposta em 1/2.

Logo, o aumento importará na definição da pena em 08 (oito) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 

21 (vinte e um) dias multas, que a torno definitiva, à míngua de outras 

circunstâncias ou causas.

Em razão da condição econômica do acusado verificada nos autos, sem 

qualquer sinal externo de riqueza, mas de poucas posses, e diante da sua 

condenação também em pena pecuniária, estipulo o valor de cada 
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dia-multa no mínimo legal de um trinta avos (1/30) do salário-mínimo vigente 

à época dos fatos, com espeque nas disposições do arts. 49, 59 e 60 do 

Código Penal.

O acusado encontra-se preso desde 26/10/2017, consoante auto de 

prisão em flagrante. Período este de custódia cautelar que deverá ser 

descontado de sua condenação para fins de estabelecimento do regime 

inicial de cumprimento da pena. Inteligência do § 2.º do art. 387 do Código 

de Processo Penal, com redação inserida pela Lei n.º 12.736/2012.

 Assim, descontando-se o período que o sentenciado permaneceu preso 

09 (nove) meses e 19 dezenove dias, ano, considerando tão somente a 

monta de pena imposta, o regime de cumprimento da pena deverá ser o 

semiaberto, eis que o remanescente da pena a cumprir será inferior à 08 

(oito) anos.

 Logo, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade do acusado, tendo em vista o que preceituam os 

arts. 33, § 1.°, alínea “b”, § 2.º, letra “b”, § 3.°, e 35 do Código Penal.

Noutra seara, incabível substituir as penas privativas de liberdade por 

restritivas de direitos ao condenado, porque a quantidade de pena infligida 

às inviabilizam e também assim não recomendam as circunstâncias 

judiciais inerentes, conforme regras do art. 44, incisos I e III, do Código 

Penal.

 Do mesmo modo, pelas mesmas razões, descabe a suspensão 

condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do mesmo digesto 

substantivo.

DISPOSIÇÕES COMUNS

Não há que se falar em indenização mínima neste caso, nos termos do art. 

387, inciso IV, do CPP. Apesar de subtraído valores em espécie, e outros 

bens das vítimas, não recuperados, não foi descortinado com precisão o 

quantum devido. Seria temerário, mesmo imponderado, estabelecer 

indenização quando inexistentes parâmetros mínimos condizentes para se 

estabelecer os prejuízos sofridos. Indenização que, se devida, o que nem 

foi discutida, não passaria de arbítrio, manietado o contraditório, sem falar 

na ausência total de ampla defesa, a lhe retirar legitimidade. Remeto 

eventuais interessados às vias ordinárias.

Os réus Lucas Nascimento Lima e Luismar dos Anos Nogueira devem 

permanecer presos. A aplicação da Lei Penal mostrar-se-ia deveras 

comprometida com a soltura deles, pois o risco de um sumiço do distrito da 

culpa é real, por conta da grave reprimenda e do regime de execução 

inicialmente fechado. Temerária a liberdade deles.

 A ordem pública ficaria afetada. Demonstraram elevada periculosidade e 

desvalor com o semelhante. Cometimento de fato grave, colocando em 

risco a vida das vítimas. Necessária resposta da justiça em crimes dessa 

natureza que se mostram com um poder deletério exacerbado. A prisão 

preventiva previne o crime e tranquiliza as pessoas.

Logo, esses dois réus devem ser mantidos presos, sem prejuízo da 

análise de eventual recurso que interpuser, nos termos dos arts. 312, 313 

e 387, § 1.°, do CPP. Recomendo-os na prisão em que se encontram.

Entretanto, o mesmo não ocorre em relação ao correu Paulo Cezar Alves 

do Nascimento. Apesar de sua conduta situar-se no mesmo contexto, 

deixando entrever a mesma periculosidade e o mesmo risco social, é certo 

que a pena a si aplicada desautoriza o início de cumprimento da pena em 

regime fechado, conforme raciocínio no tópico acima ao ser estabelecido.

Se o cumprimento da pena não se dará inicialmente em regime fechado, 

cautelarmente desaparecem os motivos para mantê-lo segregado, tendo 

em conta que a instrução criminal está encerrada e a aplicação da Lei 

Penal por enquanto não se encontra contrariada. Se a ordem pública pode 

ainda estar abalada em relação aos comparsas, sua periculosidade é 

amenizada em vista da sanção aplicada e do regime de sua execução 

mais brando que o daqueles, autorizando que fique em liberdade, com 

outras cautelas menos rigorosas se revelando suficientes, com manuseio 

das vias recursais que lhe apetecerem.

Logo, expeça-se alvará de soltura e coloque-a em liberdade, se por outro 

motivo não tiver que ficar presa, advertindo-a das seguintes cautelas: 1) 

comparecer em juízo todas as vezes que for intimado; 2) não se ausentar 

da comarca e nem mudar de endereço sem permissão do juízo; e 3) 

demonstrar ocupação lícita em ate 60 dias.

Isento os acusados do pagamento de custas e despesas processuais, 

nos termos dos arts. 804/805 do CPP.

 Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e expeça-se a 

competente Guia de execução penal, visando o cumprimento da pena no 

regime estipulado, lembrando-se ainda da detração penal a ser completada 

no necessário cálculo da pena, com os interstícios legais, nos termos do 

art. 42 do Código Penal, além de eventual unificação a cargo do juízo da 

execução.

Apesar de automático, verificada a preclusão recursal, calha frisar, 

suspensos restarão os direitos políticos dos apenados, enquanto durarem 

os efeitos da condenação. Art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Depois de esgotadas as vias recursais, lancem-se os nomes dos réus 

condenados no rol dos culpados, averbe-se no cartório distribuidor e 

comunique-se aos institutos de identificação nacional e estadual, à Depol 

originária do inquérito policial e à Justiça Eleitoral.

Havendo recurso, antes de subir os autos à superior instância, em relação 

aos réus presos, expeçam-se guias de execução provisória.

Quanto às armas de fogo e às munições, instrumentos do crime, 

consoante auto de apreensão de fls. 36, determino sejam encaminhadas à 

unidade do Exército mais próxima para fins de destruição e/ou 

reaproveitamento, posto que sem nenhum informe de sua regularidade, 

atinente à sua procedência, posse ou porte. Forte nos arts. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal e art. 25 da Lei n.° 10.826/2003 (Estatuto do 

Desarmamento).

 Os bens e valores das vítimas deverão ser entregues a elas, se ainda 

tem algum aprendido, dando-se a destinação devida a todas as coisas 

relacionadas ao feito.

Determino a destruição em 30 dias das substâncias entorpecentes 

relacionadas a este feito, por incineração, mediante auto circunstanciado, 

ao ser realizado pela autoridade policial, juntando-o nos autos, obediente 

ao disposto nos arts. 32 e 58, § 1.°, da Lei n.° 11.343/2006, o que deverá 

se dar também com a contraprova, obediente ao disposto no art. 72 da 

mesma Lei antitóxicos.

Enfim, vencidas as etapas do trâmite processual e cumpridas as 

diligências retro expendidas, com as anotações e baixas devidas, 

arquivem-se estes autos cognitivos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16280 Nr: 1361-63.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:OAB/MT 7.262-B

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 245, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 267, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2795-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a certidão de f. 39, manifeste-se a parte autora, em 5 (cinco) dias, 

devendo impulsionar o feito e voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65420 Nr: 1887-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUCUNARÉ LTDA., EDUARDO 
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BALAROTTI, GERSILDE ZAFALON BALAROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 123/127, extingo o feito, por 

satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 517-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, GOICHI SAITO, SHIJUKO 

HOURINOUCHI SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a 

requerida ao pagamento do valor descrito na inicial R$ 78.281,91 (setenta 

e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), 

devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos dos juros moratórios no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data do ajuizamento da 

ação. Via de consequência, pela sucumbência, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo, em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, 

do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação 

do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente e devidamente 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 2 

de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 2838-58.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RICARDO CASTURINO CARAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação via DJE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66802 Nr: 2739-05.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31835 Nr: 22-59.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAB, MVAB, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 83, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2255 Nr: 296-43.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP, ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA SHCAIRA 

- OAB:20945/A OAB/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, nova data para 

realização de Leilão, sendo 1°Leilão: 10 de Setembro de 2018, a partir das 

13:30 horas e 2°Leilão: 13 de Setembro de 2018, a partir das 13:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21999 Nr: 1857-24.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONICIO OLIVEIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALBERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RICARDO GENTELINI - 

OAB:11157-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDILSON DA CRUZ - 

OAB:7478/MS

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, a data para 

realização de Leilão na modalidade de Leilão Eletrônico , sendo 1°Leilão: 

13 de Setembro de 2018, a partir das 13:00 horas e 2°Leilão: 02 de 

outubro de 2018, a partir das 13:20 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 2762-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDB, RCM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 Vistos em correição.

1. Intime-se a exequente, através de sua advogada, via DJE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos 

juntados às fls. 59/66.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19991 Nr: 1756-21.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES BUSCIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida em às fls. 

175/175-verso e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54045 Nr: 3680-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIO SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR J. BAUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Aparecido de 

Souza - OAB:13298

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 46/48. Este valor 

devera ser feito na forma de guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o valor. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum, aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58845 Nr: 643-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANDRÉ GOMES, ANDRÉ MAURICIO 

GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ROSSATO DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:362847, JULIANO LAZZARINI MORETTI - 

OAB:184.125 OAB/SP, Mizael de Souza - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos em correição.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 343/343-verso, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Celito Liliano Bernardi e como executado: Leandro Mussi.

b) Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56168 Nr: 1736-83.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA SILENE SOUZA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Sexta Vara do Fórum de Lucas do Rio Verde/MT, no dia 

28/08/2018 às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54138 Nr: 3788-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, 

DEJANE RAQUEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Estando constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertido 

o mandado inicial em mandado executivo, deverá prosseguir o processo 

em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que 

for cabível, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro o pedido de citação dos requeridos postulado pelo 

requerente à fl. 99.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para constar, 

doravante, como Tipo de Ação “Cumprimento de Sentença”.

(b) Diante da certidão de fl. 95, (informando a ausência de cumprimento 

espontâneo da sentença), intime-se o patrono da parte autora, doravante 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, recolha as 

custas e taxas referentes à distribuição da Carta Precatória de penhora e 

avaliação, seguindo-se, assim, os atos de expropriação, nos termos do 

artigo 523, § 3º do CPC.

(c) Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o 

exequente, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por 

abandono processual.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72446 Nr: 2355-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DO 

ARINOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelo 

Embargante, tendo em vista que, apesar de intimado por duas vezes (fls. 

44 e 48) não comprovou sua incapacidade, limitando-se a alegar 

dificuldades financeiras, sem apresentar nenhum documento 

comprobatório, o que, notadamente não demonstra sua incapacidade de 

arcar com as custas processuais.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se a advogada do Embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as taxas e custas correspondentes à distribuição, sob pena 

de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

b) Decorrido o prazo ou recolhidas as custas e despesas processuais 

competentes e juntada a documentação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66204 Nr: 2429-96.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARINOS LTDA ME, DIEIMES BORTOLOTTI, CARLA DE FATIMA POLIPPO 

BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição juntada à fl. 

135, dando prosseguimento ao feito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28910 Nr: 2789-41.2010.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIO SCHWADE, NEUSA MINUZZI SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Aparecido de 

Souza - OAB:13298

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.725,49(dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

115/117. Este valor devera ser feito na forma de guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(custas e 

taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum, aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 679-35.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURECIL LOUBACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - 

OAB:16.561, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:13154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil, extingo o processo 

sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo exequente por 

mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais se houver, pelo 

exequente. Sem verba honorária.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as 

providências, anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25344 Nr: 2582-76.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO 

JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - 

OAB:14930 MT, RIUSDELAR LOPES PEREIRA - OAB:12652/MT, 

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MANRIQUE - OAB:14.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69386 Nr: 733-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISON GALVAO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 79, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome do executado, em cumprimento ao artigo 

523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como atendendo a ordem de 

preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Desentranhe-se a contrafé juntada às fls. 53/62.

b) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa dos advogados Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dra. 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins, conforme postulado à fl. 79 verso.

 c) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes.

 Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o devedor, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

d) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado do Sistema BacenJud.
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e) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68975 Nr: 525-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

às fl. 16/17, para determinação de constrição judicial, por meio do sistema 

BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora eventuais 

contas e aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), porque 

citado [aviso postal de fl. 14] não liquidou o débito, tampouco ofertou bens 

para liquidar o débito.).Ademais, verifica-se pelo próprio tempo de 

tramitação do feito [27/01/2017] que não resta alternativa senão o bloqueio 

em eventuais contas do(a) executado(a), a permitir a penhora do valor 

integral executado, apurado em R$ 6.582,44 (seis mil, quinhentos e oitenta 

e dois reais e quarenta e quatro centavos, conforme petição de fls. 16/17, 

apresentados pelo exequente.3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a)Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao 

Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de 

todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se o devedor, prosseguindo-se a execução nos seus 

ulteriores termos.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor 

para que, em 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado do 

Sistema BacenJud, requerendo o que entender de direito.c)Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 263-96.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVELTON APARECIDO COSTA KOLOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Considerando que o executado não foi localizado 

até o momento, conforme se verifica autos, e que o atual entendimento 

jurisprudencial admite a figura do "arresto online", defiro o pedido do 

exequente, de fls. 114/115, por entender que tal medida poderá facilitar o 

deslinde do feito e até mesmo a localização do devedor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 2659-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTER WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:18.308

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 139, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome do executado, em cumprimento ao artigo 

523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como atendendo a ordem de 

preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes.

 Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o devedor, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado do Sistema BacenJud.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65632 Nr: 2078-26.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PEREZ-ME, EDUARDO 

ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Compulsando os autos verifico que, às fls. 65/67, houve a penhora e 

avaliação de um veículo, não tendo o exequente se manifestado acerca da 

sua mantença na petição de fl. 69, onde postula pela penhora de valores 

pelo sistema BACENJUD.

Em que pese a efetivação da mencionada penhora, mister a observância 

da ordem de preferência contida no artigo 835 do CPC, que tem em seu 

vértice o dinheiro, razão pela qual desconsidero a penhora de fls. 65/67 e 

DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 69, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome dos executados, em cumprimento ao 

artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como atendendo a 

ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma 

legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dra. Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, conforme postulado à fl. 69.

 b) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do Sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o 

devedor, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

c) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado do Sistema BacenJud.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RICARDO CASTURINO CARAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

SEGUE PETIÇÃO EM PDF

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-30.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO MOTA DA SILVA 04652653409 (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63832 Nr: 151-06.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRE CAPRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 29, "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, e 

extraído dos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO, processo nº 

63832, na qual figuram como Requerente DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA e, como Requerido FÁBIO ANDRÉ CAPRINI que desde 

em que me fora distribuído o respeitável mandado, passei a procurar pelo 

bem a ser apreendido, constante no mandado, mas não consegui 

localizá-lo. Esclareço ainda, que no dia 07/06/2018 me desloquei até o 

endereço constante no mandado, sito, Rua L, nº 40 e lá estando às 17:35 

horas, fui informado pelo Tiago, que: “eu que moro aqui e o Fábio mudou 

daqui a muitos anos, vendeu aqui e não sei onde ele mora”. Ante ao 

exposto DEIXEI de proceder a APREENSÃO DO BEM constante no 

mandado e devolvo ao Cartório para que sejam tomadas as providências 

cabíveis. O referido é verdade.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 868-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, ELSI BRIGNONI 

ALGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 60, "deixei de citar: 

José Bandeira Aguiar e Elsi Brignone Algeri...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58201 Nr: 264-91.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 103 que 

trata-se de cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56978 Nr: 2494-43.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 59/60 que 

trata-se de cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 923-71.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GOMES NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da devolução do Aviso de recebimento encartado aos autos 

as fls. 122 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62091 Nr: 2291-47.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENI MANOEL DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 82/83 que 

trata-se de cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 2408-72.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO SANTOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 61/62 que 

trata-se de cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 1140-46.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 
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FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 105/107, o 

qual trata-se de cumprimento de decisão judicial, bem como dos calculos 

de concessão do benefício previdenciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 1833-64.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR PAULO DOS REIS, AGRICOLA 

ALVORADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16.557/SC, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - OAB:22315/O, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da devolução da carta precatória encartada aos autos as fls. 

126/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61697 Nr: 2082-78.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. BRIZOT NICARETTA & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIZ TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca do Aviso de Recebimento devolvido, encartado aos autos as 

fls. 36 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62454 Nr: 2498-46.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MESSIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA RURAL

Requerente: Maria José Messias Ribeiro

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Autos: 2498-46.2017.811.0049 - (código 62454)

Vistos.

Maria José Messias Ribeiro propôs ação para aposentadoria por idade 

rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Com a inicial não juntou documentos de fls. 08/19.

Recebida a inicial a fl. 20/21, foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita ao requerente e determinada a citação da autarquia ré.

Às fls. 22/27, foi interposta contestação.

Devidamente citada através de seu patrono, a parte apresentou 

impugnação à contestação, conforme certidão de fls.40/41.

A decisão de fls. 42-verso, o feito foi saneado.

A parte autora requereu as fls. 45, a extinção da ação, por não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista ter a parte manifestada não possuir mais interesse no 

prosseguimento do feito, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais 

posto ser beneficiário da Justiça Gratuita.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se com as cautelas 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43987 Nr: 892-22.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA CARVALHO CAMARGO, 

DOMINGOS ALVES MENDONÇA, JOÃO JOSÉ CAMARGO, LEONARDO 

CARVALHO CAMARGO, MARLY CARVALHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca das certidões de fls 141 e 142, bem como do auto de 

avaliação do imóvel urbano I, encartado aos autos as fls. 143/144, e ainda 

do auto de penhora e avaliação de fls. 145, e também do auto de avaliação 

de imóvel urbano II, juntado as fls. 146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57889 Nr: 137-56.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA DE CÁSSIA FARIA VILELA, JOSÉ 

TEODORO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 54, "...deixei de citar os 

executados...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42707 Nr: 2433-27.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOPES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da devolução do Aviso de recebimento, encartado aos autos 

as fls. 85 verso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63702 Nr: 42-89.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELINTON ARQUELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da advogada Dra. Shinthia Maria 

Gonçalves, para no prazo de legal proceder a apresntação dos memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47635 Nr: 1509-45.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

Às fls. 86, o Ministério Público postulou pela decretação da revelia da 

acusada, haja vista sua não localização.

Decido.

Considerando ter sido a ré citada pessoalmente (fls. 61), tendo se mudado 

de endereço sem comunicar este juízo (fls. 75 e 83), razão pela qual não 

foi interrogada, sendo aplicável a norma insculpida no CPP, artigo 367.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – 

NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – 

IMPROCEDÊNCIA – NOVO ENDEREÇO DO RÉU NÃO INFORMADO NOS 

AUTOS – APLICAÇÃO DO ART. 357 DO CPP – MÉRITO - PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – 

RECURSO PROVIDO. 1. Acertadamente a Magistrada reconheceu a revelia 

do Apelante, pois ele não comunicou a mudança de residência e tampouco 

seu novo endereço ao juízo, conforme preceitua o art. 367 do CPP. 2. Não 

havendo nos autos provas suficientes a ensejar uma sentença 

condenatória, cabível a aplicação do principio in dubio pro reo, 

absolvendo-se o acusado. (TJMT. Ap 46797/2015, DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado 

no DJE 27/10/2015).

Diante do exposto, decreto a revelia da ré com fundamento legal no CPP, 

artigo 367.

No mais, conforme o postulado às fls. 86, expeça-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas Celiane da Silva, Maria de Jesus Ferreira e 

Walason Gonçalves Gomes nos endereços informado pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 841-06.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

À fl. 140, o advogado constituído pelo réu informou este juízo acerca da 

renúncia ao mandato outorgado (fl. 64).

Entretanto, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 112, caput, é 

ônus do advogado provar que notificou o mandante.

Assim, a renúncia formalizada pela procuradora do réu somente produzirá 

os efeitos desejados depois da efetivação da comunicação ao mandante e 

da fluência do prazo de 10 (dez) dias (CPC, artigo 112, §1º).

Constato, no caso, não incidir a hipótese excepcional prevista no CPC, 

artigo 112, §2º.

Desta forma, o advogado continuará a defender o seu cliente até a prática 

do mencionado ato.

Assim, determino à Gestora que intime a advogada, novamente, para que 

apresente as Alegações Finais da defesa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48297 Nr: 2002-22.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 Vistos.

 Analisando com acuidade os autos, verifico que a defesa técnica foi 

devidamente intimada às fls. 116 acerca da decisão de fls. 112, conforme 

se extrai da certidão de fls. 117.

Desta forma, declaro precluso o direito da defesa técnica de proceder a 

oitivas das testemunhas indicadas, não cabendo mais fazê-lo, eis que 

deixou de se manifestar em momento oportuno.

Ademais, observando certidão de fls. 110, designo audiência de instrução 

para realização do interrogatório do acusado, para o dia 03 de outubro de 

2018 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala 

de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos 

termos do artigo 399 do CPP.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57143 Nr: 2570-67.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSIMAR RODRIGUES NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

 Compulsando com acuidade os autos, verifico ter o Parquet peticionado 

pela revelia do réu, frente a sua não localização. Ademais, postulou pela 

intimação da vítima, fls. 95.

O defensor constituído se manifestou às fls. 97/98, requerendo nova 

tentativa de intimação do acusado, uma vez que restaram infrutíferas suas 

tentativas de contato com este.

Intime-se a defesa técnica para que informe o endereço atualizado do réu, 

haja vista o teor da certidão de fls. 93-v., no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de deferimento do pedido Ministerial.

Acerca do peticionado pelo Ministério Público, deixo de apreciá-lo 

momentaneamente, passando a fazê-lo após a manifestação da defesa.

Após, volva-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 2623-48.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Acolho a manifestação Ministerial às fls. retro, intime-se o réu no endereço 

informado às fls. 23/24.

Não sendo localizado, volva-me os autos conclusos, para deliberações.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-60.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

POSTO BEGE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS DE SOUZA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação do patrono da requerente, para manifestar-se 

quanto à certidão do Sr Oficial de justiça anexada nos autos. VILA RICA, 

22 de agosto de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 034/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o CONTRATO n. 20/2018 – CIA 

0019446-79.2018.8.11.0000, com o objeto da contratação de empresa 

que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva 

(visita periódica) e corretiva (eventuais);

 CONSIDERANDO que a empresa M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, solicitou mais (01) um dia de suspensão 

do expediente no dia 22/08/2018, para conclusão de troca do QGT - 

Quadro de Distribuição Geral.

 RESOLVE:

SUSPENDER o expediente vespertino do Foro Judicial desta Comarca de 

Alto Garças - MT., no dia 22/08/2018, em virtude da referida troca

SUSPENDER todos os prazos processuais que vencerem nesta data.

PRORROGAR para o próximo dia útil que será quinta-feira 23/08/2018, 

todos os prazos processuais.

As medidas consideradas urgentes, consoantes na CNGC serão mantidas 

na forma de plantão judiciário por servidores lotados na Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, devendo o plantonista permanecer no 

atendimento pelo telefone celular (66) 9.9959-4264,

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Alto Garças, 22 de agosto de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 11-91.2005.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdO, ACdO, JDBCdO, VSdO, JASdO, MdOC, MASdO, 

MSdOG, MdOF, ES, FCD, RSS-T, OSN-T, SSR-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOSdO, EdOCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clézia Meire Queiroz - 

OAB:19194/GO, Danielli Castro Xavier Freitas - OAB:14123/MT, 

DANIELLI CASTRO XAVIER FREITAS - OAB:17159-B, EDSON ROBERTO 

CASTANHO - OAB:9234, Edson Roberto Castanho - OAB:9234-B/MS, 

Elly Carvalho Júnior - OAB:6132-B/MT, Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Fernando Mendes da Silva - OAB:7603-B/MT, 

Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, Hélber de Oliveira 

Freitas - OAB:15.122-B/MS, Helber de Oliveira Freitas - OAB:MS - 

9245, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira 

- OAB:7209-PR, Kezia Karina Gomes de Miranda - OAB:18.969 MS, 

Lorival Marcolino Claro - OAB:5236/MT, Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT, Ney Gomes de Castro - OAB:22.381/GO, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Oton José Nasser de 

Mello - OAB:5124/MS, Paula Fernanda Matos Onghero - OAB:19358, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT, Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Roberto 

Marques de Souza - OAB:7487/GO

 Cód. n° 13103

DESPACHO

I – Intime-se o herdeiro Ary Coelho de Oliveira para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se em face dos questionamentos formulados 

pelas herdeiras Marlene de Oliveira Carvalho e Maria Auxiliadora Subtil de 

Oliveira (fls. 2445-2446, 2649-2650).

II – Intimem-se ainda os herdeiros para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se quanto à prestação de contas apresentada pelo 

inventariante dativo as fls. 2825-2847, bem como em face dos extratos da 

conta judicial onde se encontram depositados os valores relacionados a 

estes autos, consultados nesta data junto ao sistema SISCONDJ.

 Alto Taquari/MT, 21 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30100 Nr: 950-27.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ramos dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Cód. nº 30100

DECISÃO

 I – Considerando a citação pessoal do réu e o início da instrução 

processual, verifico que PERDEU OBJETO o Recurso em Sentido Estrito 

interposto pelo Ministério Público em face da decisão que havia indeferido 

a produção antecipada de provas, razão pela qual não há necessidade de 

encaminhamento das peças ao tribunal.

II – Aguarde-se o retorno das precatórias, conforme decisão proferida em 

audiência (fl. 146 – itens I e II).

 Alto Taquari, 21 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46624 Nr: 444-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIANA COPETTI - 

OAB:22265

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar o acusado, por meio 

de seu defensor, acerca da audiência designada no juízo deprecado de 

Alto Araguaia-MT, conforme Ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14937 Nr: 484-43.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM, JMB, MdLKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 14937
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 DECISÃO

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18118 Nr: 1275-41.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Agrociência LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME, 

Ednaldo Batista Ferreira, Rodrigo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR, 

Lucio Ricardo Ferrari Ruiz - OAB:39.760-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 18118

 DECISÃO

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3810 Nr: 607-12.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS, JAB, IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Jonathã Cristian Santos Silva - OAB:15641/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Saionara Mari - 

OAB:5225MT, Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 3810

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21494 Nr: 304-51.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII, Seylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Elaine Cristina Vilela Borges Melo - 

OAB:201921/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21494

 DECISÃO

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-61.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARICLEUMO LUZ MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que, 

ante o requerimento para nova tentativa de citação da parte promovida e a 

falta de tempo hábil para a expedição e cumprimento de mencionado ato, 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/09/2018, às 14h15 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 22 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47689 Nr: 123-35.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA PONTES DUARTE 

- OAB:24042/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 

para ciência da decisão nomeando-a para patrocinar a defesa do 

denunciado à ref. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1260-47.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAD, ERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1260-47.2018.811.0084.

Código: 56404.

Vistos.

Compulsando os autos, observo que a parte requerente não juntou à 

certidão de nascimento da infante Sophya Vitória Alves Pimenta, 

tampouco, a declaração de hipossuficiência. Diante disso, INTIME-SE a 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias EMENDAR a exordial, 

trazendo aos autos os referidos documentos.

Após, como ou sem emenda, certifique-se e, façam os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 21 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 380-94.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Processo nº: 380-94.2014.811.0084.

Código: 46715.

Vistos, em campanha pela justiça paz em casa.

Ausentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução para o dia 18 de outubro de 2018, ás 

10h30min.

Intimem-se as partes e testemunhas para o comparecimento ao ato.

Atente-se a Secretaria para eventual expedição de cartas precatórias 

para oitivas de testemunhas residentes fora da comarca.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 21 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000088-87.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO(A))

SIDNEI CARO LOPES (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE MELO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 13/09/2018, ÀS 13:40M. APIACÁS, 22 de agosto de 

2018. JUDITE ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, 977, CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - 

TELEFONE: (66) 35931501

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-45.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE SCHLICKMANN (REQUERENTE)

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO REGIONAL DE APICULTORES DA AMAZONIA APIACAENSE 

ARAPAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a promovente, 

por intermédio de seu procurador, para apresentar, no prazo de 05 dias, o 

endereço atualizado do promovido, haja vista citação/intimação infrutífera, 

conforme consta nos autos. APIACÁS, 22 de agosto de 2018. JUDITE 

ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 977, 

CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - TELEFONE: (66) 35931501

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 1726-58.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido.

Isso posto, dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum/acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Estado, assim como DETERMINO que 

ARQUIVE, pois nada há a ser aparentemente cumprido de imediato, 

mormente diante da intimação de ambas as partes e falta de pedido algum 

em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59022 Nr: 2473-71.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

legislação para a obtenção do benefício de pensão por morte, RESOLVO 

O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte 

autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada 

requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1247 Nr: 18-66.1996.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Silva e Cia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057 ou 3027

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL - rito do CPC e NCPC -, tendo como partes as em epígrafe, 

em que foi penhorado um imóvel rural registrado sob a matrícula n. 2.209 

do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Araputanga-MT.

Contudo, verifico que o terceiro interessado DIONÍSIO SINOMAR DE 

QUEIROZ realizou o arremate do imóvel supracitado no dia 4 de julho de 

2007 e requereu que oficie ao Cartório para retirar averbação de penhora 

relacionada aos autos.

Intimado a se manifestar, a parte credora/exequente concordou com o 

pedido de liberação de contrição e exoneração do bens.

Isso posto, DEFIRO o pedido e DETERMINO que expeça o necessário para 

comunicação/ciência do Cartório do 1º Ofício de Serviço Registral da 

Comarca de Araputanga-MT e a fim de que realize a baixa da penhora 

judicial relacionada ao processo em epígrafe na Matrícula n. 2.209.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que intime o credor/exequente para que 

demonstre o esgotamento das diligências que estão ao seu alcance e, 

nesse caso, volte-me para análise do pedido de pesquisa de bens no 

sistema INFOJUD.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66329 Nr: 230-86.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 (...) .Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 15h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) 

acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Sem prejuízo 

disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 

Apolo – código n. 13.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100707 Nr: 1760-57.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.G. Reboli ME (Academia Novo Ritmo e Salão D'Lux)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Silva Otenio - 

OAB:, Mariana Pasturelli Cintra - OAB:, Patrcia Alvares de Oliveira - 

OAB:20.479-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, porque presente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de 

indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte para que comprove 

efetivamente a insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.Transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 1798-69.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Elioterio Veda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO ELEOTÉRIO 

VEDA, como incurso na conduta descrita no art. 217-A, caput, c/c art. 

226, inciso II, n/f do art. 71, caput, todos do Código Penal, com audiência 

de instrução designada para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min.

Verifico que foi determinado a realização de estudo psicossocial com as 

vítimas, devendo ser realizado pela psicóloga do juízo, devendo a defesa 

técnica do réu ser intimada para, querendo, apresentar 

quesitos/perguntas a serem respondidas pela experto, fazendo-o no 

prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser entregue, preferencialmente, antes 

da audiência designada.

Contudo a psicóloga do juízo informou a impossibilidade de atender tal 

determinação, solicitando a nomeação de outra profissional.

Isso posto DETERMINO a remessa dos autos às partes para manifestação, 

entre as quais se concordam com o aguardo/postergação do estudo 

psicológico para quando da possibilidade da psicóloga que atende o juízo 

e, em caso positivo, comunique-a.

Por fim, salvo necessidade de decidir algo diverso, os autos deverão 

retornar na data agendada para realização da audiência.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 20-98.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, a fim de evitar alegação da parte adversa nesse sentido e 

por estar na fase inicial do processo, bem como por verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos do NCPC, art. 319, apresentando 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

DETERMINO que intime a parte, através de seu advogado, para que 

EMENDE/COMPLETE a petição inicial, faça o aditamento subjetivo e inclua 

o(a) parte representado(a)/assistido(a), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único 

c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo 

único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I.Decorrido o prazo in albis, 

certifique e me volte concluso para sentença – código n. 36. 

Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – código 

35.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73169 Nr: 441-88.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula de Carvalho Ferreira 

Formiga - OAB:MT - 21666, Fabiana da Silva Ramos - OAB:MT - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .A parte autora anexou aos autos cópia das declarações de imposto 

de renda dos exercícios de 2016 e 2017 – Ref: 14 - e alegou que mesmo 

sendo pecuarista não tem passado por situação financeira estável.Em 

análise aos documentos apresentados – declarações de IRRF referentes 

aos exercícios de 2016 e 2017 – verifico que o autor possui em seu nome 

um veículo motocicleta, marca Suzuki, modelo GSXR750, no valor de R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais); dois veículos marca VW modelo Amarok; 

um imóvel rural com 24,20 hectares, avaliado em R$ 620.000,00 

(seiscentos e vinte mil reais); um imóvel urbano com área de 315 m², no 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), um apartamento no valor de R$ 

67.631,17 (sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e dezessete 

centavos), além de numeroso rebanho bovino e diversas aplicações 

financeiras, o que demonstra não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de 

recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer.Nesse contexto, não 

provada a miserabilidade econômica do exequente de forma tamanha que 

o impeça de arcar com as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita e DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas, taxas, despesas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99453 Nr: 1192-41.2018.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores M. Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Rodrigues Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, considerando que não há prova segura da efetiva posse e de 

que a turbação e esbulho ocorreram a menos de ano e dia, pelo contrário, 

INDEFIRO/NÃO CONCEDO a liminar e DETERMINO o processamento como 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO -, não perdendo, 

contudo, o caráter possessório – CPC, art. 924/NCPC, art. 558 - em que, 

demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar 

em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da 

insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no 

sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, 

caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, 

bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de 

revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de 

pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.Ademais, a 

petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss, DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§.Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, 

e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.Cumpra.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 22 de agosto de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 22 de agosto de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS (ADVOGADO(A))

VILMAR MOREIRA RIOS (ADVOGADO(A))

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GENESMAR SILVA DA 

CUNHA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 
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instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de agosto de 2018 - 07:34:40. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS (ADVOGADO(A))

VILMAR MOREIRA RIOS (ADVOGADO(A))

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GENESMAR SILVA DA 

CUNHA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de agosto de 2018 - 07:34:40. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS (ADVOGADO(A))

VILMAR MOREIRA RIOS (ADVOGADO(A))

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GENESMAR SILVA DA 

CUNHA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 
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resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de agosto de 2018 - 07:34:40. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS (ADVOGADO(A))

VILMAR MOREIRA RIOS (ADVOGADO(A))

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GENESMAR SILVA DA 

CUNHA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de agosto de 2018 - 07:34:40. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 134-37.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Mamedes - OAB:MT 

- 4243

 (...) Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RICARDO 

MAMEDES, por reconhecer a MORTE do agente, com fundamento no art. 

92 da Lei n. 9.099/95 e o CP, art. 107, I, c/c art. 62 do CPP.Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54, 55 e 87 e Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Sem 

prejuízo disso, DETERMINO que, com URGÊNCIA, oficie ao juízo deprecado 

e solicite a devolução da carta precatória expedida para a inquirição das 

testemunha, fazendo-o independentemente de cumprimento, diante da 

perda superveniente do interesse na produção da prova oral.Transitada 

em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo ao 

disposto no art. 1.387 da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 do FONAJE 

(Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, in 

verbis:“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.“É dispensável a intimação do autor do fato ou 

do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade”.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70263 Nr: 2638-18.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Notários e Registradores do Estado de 

Mato Grosso - ANOREG - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos....A Serventia de Santo Afonso sempre foi provida em caráter 

precário, uma vez que nunca houve servidor concursado naquela urbe, 

cuja situação é notório da comunidade de Arenápolis, Santo Afonso e 

Nova Marilândia, sendo que em todas as vezes em que o Oficial designado 

renuncia, é realizada entrevista com candidatos interessados nas 

atividades daquela Serventia, o que não foi diferente neste ano de 2018, 

pois se houvesse candidato interessado, como é o caso do Segundo 

Ofício, deveria postular perante esse Juízo, já que há muitos anos essa 

Serventia é alvo de entradas e saídas de servidor em caráter 

precário.Ressalte-se que a ora pleiteante, Sra. Hulda Figueiredo 

Rodrigues, Oficiala Substituta do 2º Ofício de Arenápolis, apesar do longo 

período que na função, também exerce suas atribuições a título precário, 
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já que o titular do 2º Ofício de Arenápolis era seu pai, já falecido. 

Encontrando-se a referida serventia também a espera de provimento 

através de concurso público. Vale mencionar que o preenchimento da 

vaga naquele Tabelionato ficará provido até que os candidatos aprovados 

no concurso para o Extrajudicial.Nesse diapasão, traz a Lei n. 8.935/94, 

art. 44:Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através 

de concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por 

desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à 

autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas 

atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele 

localizado na sede do respectivo Município ou de Município 

contíguo.Convém elucidar que o concurso público realizado para 

preenchimento das Serventias encontra-se em aberto, com candidatos 

para assumirem as Serventias que estão vagas, tão logo sejam nomeados 

e, a Serventia de Santo Afonso, também será alvo de servidor 

concursado. Dessa forma, deixo de acolher o pedido inicial, haja vista as 

exposições expendidas.Não havendo manifestação, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45253 Nr: 1083-05.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelço Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo de Sá Teixeira - 

OAB:16598

 III – Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR EDELÇO PEREIRA 

DA SILVA, vulgo “ANGELO”, às penas do artigo 155, caput, do Código 

Penal.IV – Dosimetria. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda 

penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena 

(CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do 

Estatuto Repressivo. O art. 155, caput, do Código Penal, prevê pena de 

reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.Circunstâncias 

Judiciais.Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes 

do artigo 59 do CP, temos quanto ao réu: Culpabilidade: a reprovabilidade 

que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em 

questão; seus antecedentes criminais são maculados, uma vez que 

ostenta uma condenação criminal anterior ao fato objeto desta denúncia, 

conforme mencionado no bojo desta decisão, contudo, deixarei para o 

valorar na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não 

incorrer em “bis in idem”, nos termos da Súmula 241 do STJ. Conduta 

social e personalidade sem elementos para aferição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70496 Nr: 2795-88.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jdc - Tangará da Serra - 3ª Vara Cível, Jaqueline A. de 

Carli Zuconelli, Valdecir Zuconelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Jose Dumoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:34.209/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70421 Nr: 2752-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC - Tangará da Serra/MT - 1ª Vara Cível, Auto Peças 

Tangará Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Teodoro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odacir José Cavalheiro - 

OAB:21159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 2732-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, JDC - Rondicia - 

Justiça Federal - 3ª Vara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND 

COMERCIO IMP E EXP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20887 Nr: 1269-67.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Alves Barbosa dos Santos, Vantuir 

Abrantes de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:MT/19002, Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 138/138, INTIMA-SE o 

exequente, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, acerca do 

referido decisum, devendo, no prazo legal, manifestar-se nos autos 

acerca do da penhora de valores, Renajud e Declarações de imposto de 

renda colacionado nos mesmos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 1909-94.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, o Exequente 

via Dje, e o Executado via remessa eletrônica dos autos, para que 

manifestem acerca do cálculo da dívida realizado pelo DAP-TJMT, jungido 

à Ref.: 22, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14519 Nr: 2928-53.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devani Ferreira Martins de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que ao confeccionar o respectivo Requisitório de Pequeno 

Valor – RPV por meio do sitio eletrônico (eprecweb.trf1.jus.br) do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – TRF01, restou impossibilitado de concluir o 

referido RPV, tendo em vista que o sistema apresenta a seguinte 

mensagem: “O beneficiário DEVANI FERREIRA MARTINS DE BRITO está 

com situação cadastral irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição 

não poderá ser salva.”, conforme anexo. Desta feita, intimo a parte autora 

por meio dos seus patronos legalmente constituídos para, no prazo legal, 

dizer e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22483 Nr: 1001-76.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública, Delegacia de Policia Judiciária Civil de 

Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Gomes Rodrigues, Malvi Alves Duarte 

ou Bob Alves Duarte, Cláudio Alves, Gustavo da Silva Martins, Cleverson 

Fragerri, Leonardo Costa, Manoel Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Almeida 

Souza Júnior - OAB:21962/SC, Priscila Squinello Nogueira - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a defesa técnica dos 

réus acerca da expedição das Cartas Precatórias para oitiva das 

testemunhas indicadas em suas respectivas Respostas à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 4148-03.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de “Ref: 03”, INTIMA-SE o 

Douto Causídico Constituído pelo Juízo, Dr. Éder Pereira de Assis, OAB/MT 

8.066, acerca do múnus lhe incumbido, devendo, em sendo aceito tal 

encargo, opor defesa prévia em favor do Denunciado no prazo de 10 dias.

Saliente que eventual verba honorária será oportunamente arbitrada pelo 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52620 Nr: 910-10.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Pereira Fernandes, Vanderlei Pereira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a correspondência devolvida (ref. 40), destinada ao 

Executado Sr. Vanderlei Pereira Fernandes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 2743-63.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I A DE FRANCA RESTAURANTE ME, IZAILDE 

ANTUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a correspondência devolvida (ref. 40).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51268 Nr: 329-92.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar o denunciado, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (juntado em 03/07/2018), quanto a não localização da 

testemunha Lurdes Maria da Silva, bem como indique quais as 

testemunhas devem permanecer no rol, notadamente o limite de 05 (cinco) 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Data da audiência instrutória: 18/09/2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51268 Nr: 329-92.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 (DEZOITO) DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

No entanto, limito o número de testemunhas ao número de 05 (cinco), em 

obediência ao quanto disposto no art. 352 do CPP, devendo o patrono do 

acusado indicar as testemunhas que devem permanecer no rol, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE o denunciado, por meio de seu patrono, da designação da 

audiência, bem como para que indique quais testemunhas devem 

permanecer no rol, notadamente o limite máximo de 05 (cinco) 

testemunhas.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59580 Nr: 2143-08.2017.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRUTUOSO DE OLIVEIRA, RAIMUNDA 

VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono da 

inventariante, via Dje, para que apresente as primeiras declarações em 20 

(vinte) dias, considerando que a inventariamente já assinou o respectivo 

termo de compromisso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67920 Nr: 1532-21.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Oliveira, Elivandro Estrela 

Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Em cumprimento a determinação contida à fl. 273, INITMA-SE o Douto 

Causídico Nomeado pelo Juízo, Dr. Éder Pereira de Assis (OAB/MT 8.066) 

acerca do múnus lhe incumbido, qual seja patrocinar a defesa de 

Denunciado Daniel Martins, devendo, em sendo aceito, Responder à 

Acusação, no prazo de 10 (dez) dias, bem como exercitar os direitos 

previstos no art. 396 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66479 Nr: 783-04.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de MOACYR FERREIRA DA SILVA, 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o e pague o correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural.CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem 

seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, 

inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.Após o decurso do prazo recursal da parte 

sucumbente, com ou sem razões de apelação, submeto os autos ao 

reexame necessário e determino a remessa ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo, 

realizando as anotações e baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49063 Nr: 1336-56.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA WASSEM BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder/restabelecer a requerente o benefício previdenciário 

de auxílio-doença em valor equivalente a renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 01.10.2013, todavia, considerando a possibilidade 

de reabilitação da autora para o trabalho, LIMITO a duração do beneficio 

para até 21.03.2019. Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que 

o INSS conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (auxílio-doença), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da 

Lei n. 9.494/97, observando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), e juros de mora devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança (art. 1º-F).ISENTO o Instituto demandado do pagamento de 

custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, 

CONDENO-O no pagamento de honorários advocatícios em favor do 

procurador do autor, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas 

até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). Com o 

transito em julgado, decorrido os 30 (trinta) dias sem a implementação do 

benefício,
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Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53041 Nr: 1835-19.2013.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZE MADEIREIRA ZENI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO KRUPINSKI, GEISE VALÉRIA 

TOLOVI KRUPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar, 

proposta por Maze Madeireira Zeno LTDA em desfavor de Bernardo 

Krupinski e Geise Valéria Tolovi Krupinski.Alega a requerente ser legítima 

proprietária e possuidora do imóvel rural denominado Lote 143, com área 

de 485,85 hectares, localizado na Gleba Vale de Aripuanã, nesta 

comarca, desde 25 de agosto de 2006.Afirma que em março de 2008, 

pessoas a serviço dos requeridos ingressaram na área, fizeram picadas e 

deslocaram a divisa, invadindo cerca de 170 hectares, fato esse que 

ensejou a celebração de contrato em que a parte ré adquiriu a porção de 

terra invadida, remanescendo à autora área de 315,85 hectares.(...)É o 

relato.Quanto à preliminar arguida, ausência de interesse processual, 

entendo que não merece prosperar. Consoante dispõe o Código de 

Processo Civil, em seu artigo 17, “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade .”Com efeito, o interesse de agir concerne à 

necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo 

demandante.Assim, o interesse deve ser aferido à vista das afirmações 

da demandante. Ora, pela narrativa exposta na inicial, forçoso concluir 

que a intervenção judicial é necessária à correta solução do feito. Por tal 

razão, afasto a preliminar arguida.Superada a preliminar, nos termos do 

art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como ponto 

controvertido:a)o esbulho praticado pelos requeridos na propriedade da 

autora;Para tanto, defiro a produção de prova oral, com a oitiva de 

testemunhas. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 14 horas e 30 minutos. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, com as advertências legais. Deverão os 

advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à 

produção da prova testemunhal. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51775 Nr: 506-69.2013.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MAROSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON APARECIDO BARBOSA, DEVALDI 

DE ALMEIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Indefiro o pedido do exequente de fls. 69/72, uma vez que é dever da 

parte exequente apresentar o endereço atualizado do executado 

Anderson Aparecida Barbosa e não de terceiros.

De mais a mais, o advogado do executado já informou ao Oficial de Justiça 

(fls. 60-v), que não tem mais contato com seu cliente.

Assim, intime-se a parte exequente, para que apresente o endereço atual 

do executado Anderson Aparecido Barbosa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 14-09.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Designo o dia 13 de novembro de 2018, às 08h15min, para a sessão do 

Tribunal do Júri.Intimem-se o defensor (Dr. David Clemente Rudy), o 

Ministério Público, o réu, as testemunhas e os jurados.Expeça-se carta 

precatória para a intimação de eventuais testemunhas residentes em outra 

comarca.Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da 

pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 

472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 648-97.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NASCIMENTO ANCESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Considerando a desclassificação operada e o regime inicial de 

cumprimento de pena fixado, verifico a desproporcionalidade na 

manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada. Assim, 

REVOGO a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. PROVIDÊNCIAS FINAIS:Determino, de imediato, a expedição de 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do denunciado, SALVO SE POR OUTRO 

MOTIVO ESTIVER PRESO.Comunique-se a vítima, na forma do §2º do 

artigo 201 do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado da 

sentença, determino:Expeça-se carta de recolhimento, provisória ou 

definitiva, se for o caso;A expedição de ofícios ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Cartório Distribuidor, para as 

anotações de praxe;Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral comunicado 

a condenação, com cópia dessa decisão, para a suspensão dos direitos 

políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, art. 71, § 2º do Código Eleitoral;A remessa destes autos ao 

Contador Judicial a fim de liquidação das custas processuais, intimando-se 

o Réu ao pagamento no prazo de 10 (dez) dias;Procedam-se às 

comunicações de praxe e ao contido na CNGC.Ciência ao Ministério 

Público.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69744 Nr: 3826-88.2017.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte autora, para manifestação acerca da juntada de ref. 20, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38183 Nr: 888-67.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA RABELO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento até o dia 27/12/2018, consoante postulado na fl. 

84.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, diga a exequente, 

em 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado, bem como à capa 

dos autos o nome do advogado Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli e Dra. 

Fabiula Müller Koening, devendo as futuras intimações serem dirigidas a 

eles, sob pena de nulidade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53065 Nr: 10126-40.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFR, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC, JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUSUTO BENINI - 

OAB:217.580/SP, Augusto Benini - OAB:217580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:10.763/MT

 Ato contínuo, os autores foram intimados a comprovar sua 

hipossuficiência. É o relato.De plano, quanto à hipossuficiência dos 

autores, entendo que esta restou comprovada por meio das alegações de 

fls. 139/140 e documentos carreados aos autos, pelo que mantenho 

incólume a decisão de fls. 36.Quanto a preliminar arguida na contestação, 

de ilegitimidade ativa, entendo que não merece prosperar. Com efeito, os 

requeridos sustentam que o segundo requerente (Augusto Benini) é 

apenas procurador da Sra. Jandira. Entretanto, ao contrário do que os 

requeridos afirmam, os autores explicam, em sua inicial, que o segundo 

requerente é “titular do domínio e posse dos imóveis”. Assim, percebe-se 

que eventual direito do segundo requerente se confunde com o mérito e, 

como tal, deverá ser apreciado após regular instrução. Pelo exposto, 

afasto tal preliminar. Neste passo, quanto a segunda preliminar, de falta de 

interesse de agir, pela arguição de que o contrato já teria sido cumprido, 

verifico que a matéria também se confunde com o mérito. Ora, verificar se 

o contrato foi ou não adimplido demanda análise das provas produzidas, 

sob a distribuição de seu ônus, em conformidade com o que dispõe o 

artigo 373, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, afasto tal preliminar. 

Superadas as preliminares, nos termos do art. 357, do CPC, DECLARO O 

FEITO SANEADO.Fixo como pontos controvertidos:a) a rescisão ou 

vigência do negócio celebrado em 02 de junho de 2010;b) o adimplemento 

do contrato celebrado em 09 de março de 2011.Para tanto, defiro a 

produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas. Concedo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de dezembro de 2018 às 15h00min. Justifico a data em razão da lotada 

pauta de audiências. Intimem-se as partes, por seus advogados, com as 

advertências legais. Deverão os advogados se atentarem ao teor do 

disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 1806-25.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MOISES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 30 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64959 Nr: 1077-62.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - 

OAB:292207, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1491-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 
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de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64238 Nr: 641-06.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 16 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66519 Nr: 2032-93.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 14 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54391 Nr: 1069-90.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO DA COSTA SIMÕES- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:16.434/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão à ref. 35, DETERMINO a intimação da parte autora para 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62572 Nr: 2052-21.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão à ref. 24, DETERMINO a intimação da parte autora para 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 1665-69.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 18.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 2134-52.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): cbds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 17 do autor e NOMEIO VANEZ JOSE DAMACENA, 

CPF 346.078.119-04, como fiel depositário do veículo apreendido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51948 Nr: 378-13.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANEI DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo representante do Ministério Público, 

objetivando o cumprimento da pena imposta, em razão da prática do delito 

em tela.

 Instruído o feito, oportunamente, ouvido o membro do Parquet, esse 

pugnou pela declaração da extinção da punibilidade, por ocasião da 

incidência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, 

IV, do Código Penal.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.
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Prima facie, cumpre registrar que, conforme é cediço, a prescrição 

consubstancia-se na perda do direito de punir do Estado em virtude do 

decurso do tempo, manifestando-se sob duas formas: a prescrição da 

pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória.

No caso em tela, o trânsito em julgado da sentença condenatória operado 

para a acusação, constitui termo inicial do prazo prescricional da 

pretensão executória, conforme inteligência do art. 112, I, do Código Penal.

E, considerando tal somado ao disposto nos arts. 109 e 110, ambos do 

Código Penal, verifico que a prescrição da pretensão executória estatal da 

pena privativa de liberdade já se operou nestes autos.

Diante do exposto, em consonância à manifestação ministerial reto, com 

fundamento nos artigos: 107, IV, primeira figura; 109; 110 e 112, todos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato GILVANEI 

DA SILVA BRITO e, via de consequência, declaro a incidência da 

prescrição da pretensão executória em favor daquele, extinguindo também 

o presente feito, eis que eventual pena de multa, também encontra-se 

prescrita por força do art. 114, II, do Código Penal.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo, promovendo o desapensamento do mesmo para tal 

finalidade.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e, servindo a cópia 

d e s t a  d e c i s ã o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53718 Nr: 588-30.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FRANCISCO BERNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta para apurar a prática do delito em tela.

Instruído o feito, o órgão ministerial formulou proposta de suspensão 

condicional do processo em relação ao acusado, tendo esse aceitado tal 

proposta e cumprido integralmente a mesma.

É o breve relatório. Fundamento. Decido.

Pelo exposto, restou comprovado nos autos, que o acusado cumpriu as 

condições impostas, assim sendo, deve ser declarada a extinção da 

punibilidade do mesmo.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado VALMIR 

FRANCISCO BERNS, já qualificado nos autos, e, em consonância com a 

manifestação ministerial reto, em não havendo mais diligências a serem 

cumpridas, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias, promovendo o 

desapensamento do mesmo para tal finalidade.

 Intime-se.

Ciência ao representando do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo, se necessário, o adequado, servindo a cópia 

desta decisão como mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70348 Nr: 991-57.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Apreciando tal pleito, MANTENHO a decretação da prisão preventiva 

outrora decretada, ante a ausência da alteração do quadro fático, que deu 

azo à decretação da custódia em questão.

Por fim, registro que o excesso de prazo, por si só, não tem o condão de 

afastar a custódia cautelar, haja vista a necessidade de manutenção da 

mesma pelos próprios motivos exarados na decisão anteriormente 

proferida.

Nesse sentido, posicionou o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. 

PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. 1. Homicídio qualificado cujas 

circunstâncias concretas indicam a pertinência do paciente a grupo de 

extermínio, o que é justificativa suficiente para a prisão cautelar diante da 

periculosidade dos integrantes e do risco de reiteração delitiva e à ordem 

pública. 2. Excesso de prazo decorrente da complexidade da causa e de 

dificuldades na instrução, com a oitiva de testemunhas por precatória. O 

iminente encerramento da instrução afasta a caracterização do excesso 

de prazo. 3 . Em casos complexos e envolvendo crimes de acentuada 

gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os 

prazos processuais não são inflexíveis, devendo amoldar- se às 

necessidades da vida. 4. Habeas corpus denegado.(STF - HC: 107629 PB, 

Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/02/2012, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 

15-03-2012)

 Ciência ao MP.

Intime-se a Defesa do acusado.

Ao tempo oportuno, traslade-se para os autos respectivos (Inquérito 

Policial/Ação Penal), se necessário, cópia deste auto de prisão em 

flagrante.

 Após, arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 205-86.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETH MATEUS FILHO, ROBERVAN PADRICE 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 Vistos etc.Inicialmente, registro que os acusados, devidamente citados 

ofereceram resposta à acusação (fl. 76), por meio da sua defesa 

nomeada à fl. 72 deste feito.Considerando que tal defesa foi nomeada tão 

somente para atuar na apresentação da resposta à acusação, fixo a título 

de honorários advocatícios para a causídica Dra. Adelita Santana Santos, 

OAB/MT n.º 17.289, o importe de 1 (um) URH, por sua atuação no 

feito.Lado outro, para prosseguimento na promoção da defesa dos 

acusados, NOMEIO como defensor dativo o Dr. Tiago José Lipsch, OAB 

23.383/O, advogado militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da 

aludida nomeação, para promover a defesa dos acusados, especialmente, 

acompanhados aqueles na audiência de instrução e julgamento, bem como 

nos atos subsequentes, até a decisão final neste pleito.Noutro giro, 

observo que, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa na 

resposta apresentada. Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar 

a absolvição sumária dos acusados, na forma do artigo 397, do 

CPP[...].Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois 

que, ainda pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito 

processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, 

impõe-se o prosseguimento do feito.Isso posto, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 27 de setembro de 2018 às 

14h00min.Intimem-se: os acusados, a defesa ora nomeada (Dr. Tiago José 

Lipsch, OAB 23.383/O), o representante do Ministério Público, bem como 

as testemunhas, que são comuns (da acusação e da defesa).Sendo que, 

acaso a defesa ora nomeada, não aceite tal encargo, voltem-me os autos 

conclusos, urgentemente, para novas deliberações, antes da data da 

ocorrência da audiência ora designada.Cumpra-se, expedindo o adequado 

e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício/título executivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60015 Nr: 584-22.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LIZOT, VITALINA DITADI LIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Quiles - 

OAB:322329, CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - OAB:123156, GUSTAVO 

BARCELOS BRAGA - OAB:359441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos etc.

Intimem-se os réus para que se manifestem acerca da petição e 

documentos anexos de fls. 698/763, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67140 Nr: 2466-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOARES LOURENÇO, DURVAL 

LEONARDO PADOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 3155-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68927 Nr: 3624-75.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL LEONARDO PADOVAN, VALDIR 

OSTETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITEM-SE os executados para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora, nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67142 Nr: 2467-67.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SU-DCVDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLP, WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de ref. 18, DETERMINO a intimação da parte autora para 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51250 Nr: 785-53.2012.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

NOMEIO como defensora dativa a Dra. Thais dos Santos Diniz, OAB-DF 

35730, advogada militante nesta Comarca, que deverá ser intimada da 

aludida nomeação, para promover a competente demanda.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se a requerente desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14540 Nr: 268-29.2004.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORRÊA, LIGIA COUTINHO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ACCO, LUIS ALBERTO ACCO, JOSE 
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CARLOS ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mazzer Cardoso - 

OAB:PR 35984

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por PEDRO 

CORREIA e LIGIA COUTINHO CORREIA em face de VALDIR ACCO e 

ALBERTO ACCO , ambos qualificados nos auto.

Tendo em vista a certidão de fls. 639, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais a serem calculados pelo 

contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68272 Nr: 3209-92.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 

14:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59134 Nr: 243-93.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, EUCLIDES 

JOÃO ENZWELLER, JONES ENZWEILER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20240 Nr: 923-93.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS NOGUEIRA, ADELAIDE DE FÁTIMA 

SQUINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO OEDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL proposta por 

NILTON CARLOS NOGUEIRA e ADELAIDE DE FÁTIMA SQUINELLO em face 

de BANCO DO BRASIL SA, ambos qualificados nos auto.

Tendo em vista a certidão de fls. 401, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais a serem calculados pelo 

contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71160 Nr: 1484-34.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BISPO ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 

13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 1386-49.2018.811.0100

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, JMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 

13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54431 Nr: 1094-06.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:17639/O, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69408 Nr: 383-59.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 24 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63634 Nr: 218-46.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 13 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62351 Nr: 1910-17.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 18 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64512 Nr: 784-92.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530 A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 28 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65780 Nr: 1561-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se por edital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 451-77.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR LUIZ DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991

 Vistos etc.

As partes estabeleceram acordo à ref. 26 dos autos e requereram a 

homologação do mesmo.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

Eventuais custas judiciais ficam a cargo da autora.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.
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P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68978 Nr: 50-10.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 37 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 192-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão à ref. 22, DETERMINO a intimação da parte autora para 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62175 Nr: 1798-48.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 13 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62080 Nr: 1749-07.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68736 Nr: 3490-48.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante as certidões às refs. 19 e 20, DETERMINO a intimação da parte 

autora para requerer o que for direito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57337 Nr: 773-34.2015.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55635 Nr: 164-51.2015.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON BARBOSA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 2541-24.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67121 Nr: 2455-53.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 11 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66714 Nr: 2161-98.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 09, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Custas processuais pela parte autora, se houver.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59134 Nr: 243-93.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, EUCLIDES 

JOÃO ENZWELLER, JONES ENZWEILER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Remetam-se os autos para a conciliadora para que seja marcada 

audiência de conciliação entre as partes.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A Nº 29/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 RESOLVE:

EXONERAR o Senhor Osvaldo Leite Ramos Filho, matr ícula 35638, 

portador da cédula de Identidade RG n. 19105401, SSP/MT, e inscrito no 

CPF/MF sob o n. 039.172.751.63, do cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II-PDA-CNE VIII, do Gabinete da Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Campinápolis – MT, com efeitos a partir de 21/08/2018.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Campinápolis, 22 de agosto de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35407 Nr: 820-75.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 (...) 3. DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

CONDENAR o réu CLAUDEMIR ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, 

pela prática do crime capitulado no artigo 129, §9º do CP, com as 

implicações da Lei n. 11.340/06. Passo, consequentemente, a dosar as 

penas. (...) 5. PENA DEFINITIVA: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

CLAUDEMIR ANTÔNIO DA SILVA, qualif. nos autos, em 03 (TRÊS) MESES 

de detenção pela prática dos crimes capitulados nos artigos 129, §9º do 

CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06. 6. REGIME DE CUMPRIMENTO 

DA PENA: O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos 

termos do que preconiza o art. 33, § 2º alínea “c” e §3°, do Código Penal. 

(...) 9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA Deixo de aplicar a conversão da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do 

Código Penal, pois se trata de crime cometido com violência à pessoa. No 

entanto, preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal (Suspensão 

Condicional da Pena) dessa forma, cabe ao Juízo das Execuções Penais 

oportunizar ao réu o benefício do SURSIS, em audiência, para, querendo, 

manifestar o desejo de ser beneficiado ou não. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33777 Nr: 1166-60.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 (...) 3. DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL para CONDENAR o réu NATALINO ALVES DE OLIVEIRA, 
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qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §9º 

do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06; e ABSOLVÊ-LO nos 

termos do art. 386, VII do CPP, da denúncia que lhe imputa a prática do 

crime previsto no art. 147 do CP. Passo, consequentemente, a dosar as 

penas. (...) 5. PENA DEFINITIVA: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

NATALINO ALVES DE OLIVEIRA, qualif. nos autos, em 03 (TRÊS) MESES 

de detenção pela prática dos crimes capitulados nos artigos 129, §9º do 

CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06. 6. REGIME DE CUMPRIMENTO 

DA PENA: O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos 

termos do que preconiza o art. 33, § 2º alínea “c” e §3°, do Código Penal. 

(...) 9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA Deixo de aplicar a conversão da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do 

Código Penal, pois se trata de crime cometido com violência à pessoa. No 

entanto, preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal (Suspensão 

Condicional da Pena) dessa forma, cabe ao Juízo das Execuções Penais 

oportunizar ao réu o benefício do SURSIS, em audiência, para, querendo, 

manifestar o desejo de ser beneficiado ou não. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41791 Nr: 433-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA RDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA:

Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, nas datas de 07 

e 08 de agosto de 2018, REDESIGNO para o dia 26 DE SETEMBRO DE 

2018, às 16H30MIN (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente 

aprazada.

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36404 Nr: 347-55.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16 horas, no 

Posto de Saúde da Familia I (PSFI -ao lado do Destacamento da Policia 

Militar), devendo comparecer perante a médica Edayane Franco da Silva, 

portando laudos, exames e demais documentos médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 214-47.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI MARIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 16 horas, no 

Posto de Saúde da Familia I (PSFI -ao lado do Destacamento da Policia 

Militar), devendo comparecer perante a médica Edayane Franco da Silva, 

portando laudos, exames e demais documentos médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 266-43.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 16 horas, no 

Posto de Saúde da Familia I (PSFI -ao lado do Destacamento da Policia 

Militar), devendo comparecer perante a médica Edayane Franco da Silva, 

portando laudos, exames e demais documentos médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36016 Nr: 179-53.2016.811.0110

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ASSIS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para dirigir e 

acompanhar o interditando na pericia designada para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2018, às 14 horas, no Centro de Apoio PsicoSocial (CAPS - 

nos fundos do Hospital Municipal), devendo comparecer perante o médico 

Marcos Hiroshi Sazaky, portando laudos, exames e demais documentos 

médicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39935 Nr: 1520-80.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA, HONORATO 

FRANCISCO DE FARIA, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, ANELITO DE 

QUEIROZ SILVA, IVAN GUIMARÃES SILVA, ANTONIO INÁCIO NETO, 

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE VIRGILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA ALMEIDA LEITE 

ANDRADE - OAB:MT/7843-B

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO: "Sem 

prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na sentença, 

tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o interesse de produção de demais provas, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no 

julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41606 Nr: 338-25.2018.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de medidas protetivas 

formulado por LAURA PEDZARIRIÔ em face de DZARIWARI 

TSERENHITÔWE e, por conseguinte, CONFIRMO a decisão de fls. 

11/13.Considerando o disposto sobre a validade das medidas protetivas, 

declaro que as deferidas às fls. 11/13 terão validade pelo período de 01 

(ano) ano contados da presente decisão.Assim, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO os presentes autos, com resolução 

de mérito.Sem condenação em custas e honorários.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 616-26.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:14469A

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, proposta por 

ODETE RO’OWA RAIRATÉ, em face do BANCO VOTORANTIM S/A.

 Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos. Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição 

do indébito e indenização pelos danos morais.

A inicial foi recebida, fls. 43/43-v.

 A requerida apresentou contestação (fls.46/50).

Às fls. 62/63-v, foi juntado acordo firmado entre as partes, pugnando pela 

homologação judicial.

É o breve relato dos fatos. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 62/63-v, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do Código de 

Processo Civil.

Honorários na forma do acordo (fls. 62/63).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 614-56.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:14469A

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, proposta por 

ODETE RO’OWA RAIRATÉ, em face do BANCO VOTORANTIM S/A.

 Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos. Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição 

do indébito e indenização pelos danos morais.

A inicial foi recebida, fls. 43.

 A requerida apresentou contestação (fls.46/50-v).

Ás fls. 61/62-v, foi juntado acordo firmado entre as partes, pugnando pela 

homologação judicial.

É o breve relato dos fatos. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 61/62-v, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do Código de 

Processo Civil.

Honorários na forma do acordo (fls. 61,verso/62,verso).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41905 Nr: 523-63.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, proposta por LUCIO 

DOPNAWA, em face do BANCO OLE CONSIGNADO S/A.

 Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos. Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição 

do indébito e indenização pelos danos morais.

A inicial foi recebida, fls. 45/45-v.

 Ás fls. 48/49, foi juntado acordo firmado entre as partes, pugnando pela 

homologação judicial.

É o breve relato dos fatos. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 48/49, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do Código de 
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Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo (fls. 48/49).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42697 Nr: 999-04.2018.811.0110

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do 

Código de Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto no art. 

694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 

de AGOSTO de 2018, às 17h30min, ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DA REQUERIDA A requerida 

deverá ser citada acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. Intime-se a requerida para comparecer à 

audiência designada, acompanhado de advogado (art. 334, §9°, do 

CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, dê-se vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria para providências.Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42623 Nr: 959-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA INÁCIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42460 Nr: 878-73.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS AFONSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41734 Nr: 395-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA FERREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42270 Nr: 783-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE FÁTIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32184 Nr: 1925-58.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAILTO ALVES AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42034 Nr: 646-61.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41793 Nr: 435-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDER RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:/ BA 16780

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, nas datas de 07 
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e 08 de agosto de 2018, REDESIGNO para o dia 26 DE SETEMBRO DE 

2018, às 15H30MIN (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente 

aprazada.

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42287 Nr: 795-57.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Considerando que nos dias 20 e 21 de agosto de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Audiência de 

Custódia,” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 05 de SETEMBRO de 2018, às 16h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42287 Nr: 795-57.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Processo: 795-57.2018.811.0110 Código: 42287

Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá participar 

do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento Especial” na 

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT em 

Cuiabá, bem como, no dia 18 de julho de 2018 estará em trânsito, 

REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada para o dia 21 de agosto 

de 2018, às 13h30min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 21/22.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33975 Nr: 58-59.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Procedo à intimação da defesa para apresentar, no prazo legal, 

alegações finais em forma de memoriais.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86398 Nr: 784-60.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eroci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:MT 13619 B

 Vistos.

1. Tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, ante o 

pedido do parquet, suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias e 

determino a abertura de vista para manifestação.

Diante disso, devolvo os autos sem apreciação de eventual pedido já 

constante nos autos.

2. Determino ainda que a secretaria diligencie os processos que estão na 

secretaria e os encaminhe ao Ministério Público, com cópia desta decisão.

 3. Cientifique-se ainda o Ministério Público para dar prioridade aos 

processos envolvendo a Meta 2 do CNJ.

4. Intime-se a parte requerida via DJE, caso tenha advogado constituído.

5. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95171 Nr: 863-68.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSB, CLEVERTON BASTIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO ARCO-ÍRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 Autos Virtuais (Id. 95171).

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência

Vistos.

Conforme restou consignado na sentença, em que pese a condenação da 

parte Requerida em arcar com os honorários sucumbenciais, foram 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita à Requerida, transitando em 

julgado a mencionada sentença.

 Assim, a execução de tal valor fica suspensa.

Diante disso, indefiro o pedido do nobre Causídico acerca do cumprimento 

de sentença.

Int.

Preclusa esta decisão, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95059 Nr: 826-41.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98711 Nr: 2645-13.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN, LEOMIRTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado dos Réus acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98711 Nr: 2645-13.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN, LEOMIRTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Alta Floresta-MT, via malote digital, 

devendo os advogados dos Réus acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Tendo em vista o contido na certidão do ID. 14720370, determino 

a redistribuição da presente missiva à Justiça Comum, com as baixas 

necessárias. 2. Diligências necessárias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000080-25.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO CASSOL (REQUERENTE)

VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO(A))

ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO(A))

PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA GILICSYNSKI HARMEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLEITON CALTRAN (TESTEMUNHA)

MAURO SERGIO RAIMUNDO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 09 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas. 2. Intimem-se/Requisite-se. 3. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão. 4. Intime-se 

advogado constituído e se necessário Defensoria Pública. 5. Diligências 

necessárias. Cláudia, 22 de agosto de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87638 Nr: 1387-19.2018.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, RENAN FERREIRA BORBA - OAB:20.465/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme Portaria 

0 0 9 / 2 0 0 6 - D F ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao".

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 3229-34.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCOS ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN ALBANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme Portaria 

0 0 9 / 2 0 0 6 - D F ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86371 Nr: 568-82.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL MENEGUCCI DOMINGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiância 

designada à ref. 15, para o dia 15 de outubro de 2018 às15h30m na sala 

de conciliação.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62023 Nr: 1092-89.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAFR, AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SEas partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 
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confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31438 Nr: 1900-07.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percio Schmalz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO o feito no estado em que se encontra.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 15h00.

 INTIMEM-SEas partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

REMETAM-SEos autos ao Instituto requerido mediante carga para fins de 

intimação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 1318-26.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

O ofício requisitório foi expedido às fls. 18.

Sendo assim, aguarde-se o pagamento pelo executado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62250 Nr: 1318-94.2012.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INAÍTA GOMES 

RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD, para devolução dos autos nº 

1318-94.2012.811.0105, Protocolo 62250, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara Rodrigues de Amorim 

- OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF

 Certifico e dou fé que a Carta Precatória de ref: 310 foi distribuída na 

Vara Única da Comarca de Cotriguaçu sob a Numeração Única: 

2661-36.2018.811.0099 Código: 82564, audiência designada para o dia 

30/08/2018, às 17h50min. A Carta Precatória de Referência 312 foi 

distribuída na Comarca de Cuiabá sob a Numeração Única: 

26615-88.2018.811.0042 Código: 534924, audiência realizada dia 

14/08/2018. A Carta Precatória de referência 313 foi distribuída na terceira 

Vara Criminal da Comarca de Juína sob a Numeração Única: 

3361-40.2018.811.0025 Código: 139923.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64553 Nr: 1195-46.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ALVES DA MOTA, Cpf: 

93020767253, Filiação: Ivone Ferreira da Mota, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição em abstrato, quanto a MARCELO ALVES DA MOTA, imputando 

a prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 50 da Lei 

9.605/98. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA 

para:1.Dar ciência ao Ministério Público;2.Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 21 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 1441-76.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO TENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Em tempo, retomando o raciocínio sobre a manifestação do INSS, vê-se 

que a data-base relacionada aos honorários deve sofrer alteração, já que 

os cálculos que indicaram o valor mencionado se deram em 07/2013.

 Por isso, à SECRETARIA:

1. HAVENDO depósito de valor relacionado ao RPV/Precatório com 

data-base correta (parte-autora), EXPEDIR Alvará para levantamento;

2. CANCELAR o RPV/Precatório com data-base equivocada;

3. REFAZER o RPV/Precatório relacionado aos honorários, indicando como 

data-base a data de 01/07/2013;

4. Havendo depósito quanto ao incorreto, MANTER contato com TRF, 

verificando a forma de devolução do valor;

5. Após expedição de novo RPV/Precatório, INTIMAR as partes;

6. Após, seguir o necessário para expedição de Alvará para fins de 

levantamento.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 806-71.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FÉLIX DE OLIVEIRA - Vulgo 

"Vermelho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o defesa do réu acerca da não 

localização e desistência por parte do autor das testemunhas NAIR DE 

JESUS MATOZINHO LOPES e RODRIGO REIS DE ANDRADE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31439 Nr: 989-42.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECI ALVES DE AMORIM, Filiação: 

Serafim Alves de Amorim e Maria Alves de Amorim, brasileiro(a), 

casado(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição da pena em abstrato, quanto ao acusado VALDECI ALVES DE 

AMORIM, o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 

109, IV e VI, todos do Código Penal. Sem custas e condenação em 

despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Dar ciência ao Ministério 

Público;2.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas e anotações necessárias;Publicar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 06 de 

setembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 04 de dezembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35730 Nr: 582-31.2011.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLE MAGNANI 

BASSEGIO - OAB:13.784, MILTON JOSÉ SHWERZ - OAB:OAB/SC 12.254

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, isso para:1.DECLARAR rescindido o contrato 

firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário nº. A80931603-0);2. 

CONSOLIDAR, de forma definitiva, nas mãos da parte-autora, o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem Empilhadeira da marca EMPIMAQ, 

modelo 4.4444-E88, tipo 880-PCR.N.880.007.02302, com motor MWM-4 CIL, 

tipo 229-4-VR, nº. 229.04.126291, ano 1996;3.TORNAR definitiva a 

apreensão ocorrida em sede de antecipação de tutela.VALE A PRESENTE 

como título hábil à transferência do certificado de propriedade perante o 

DETRAN.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas - art. 84 do CPC), bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34635 Nr: 1053-81.2010.811.0099

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS NOVA UNIÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁQUINAS OMIL LTDA, ROCKEMBACH 

COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA COM 

PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE” ajuizada por LAMINADOS 

NOVA UNIÃO Ltda. ME, neste ato representado por seu sócio proprietário 

DILMAR ANTÔNIO SCHUCK contra NAIR BUS BARNI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Iniciada a Marcha Processual, Indeferiu-se a liminar, bem como 

determinou-se a intimação e citação das requeridas, infrutíferas tendo em 

vista a não comprovação da distribuição das Precatórias pelo advogado 

da requerente.

Por consequência, determinou-se a intimação pessoal da parte-autora 

para no prazo de 05 dias apresentar o comprovante de distribuição das 

Precatórias, sem êxito, consoante certidão exarada pelo Oficial de Justiça 

à fl. 50.

Vieram os autos conclusos.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

II FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem. Verifica-se que a parte-requerente não manteve seu endereço 

devidamente atualizado, mostrando assim, seu desinteresse no 

andamento processual.

 Outrossim, postula o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que 

o juiz não resolverá o mérito e, por consequência, extinguirá a ação 

quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não 

promovendo os atos e diligências que lhe incumbir.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC).

 IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9090 Nr: 93-43.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMAVIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), considerando que 

não houve a angularização processual, bem como o disposto no art. 3º, I, 

da Lei Estadual nº. 7.603/01.IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, 

se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de 

agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 631-04.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BEZERRA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informem se pretendem produzir outras provas, especificando-as, ou 

se desejam o julgamento antecipado, no mesmo prazo;a.Salienta-se que o 

silêncio acarretará o julgamento antecipado da lide;b.CONSIGNE-SE que 

deve ser indicada objetivamente a finalidade e pertinência das provas, 

atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil;2.Certificado o decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61214 Nr: 946-66.2012.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARQUES DE OLIVEIRA, SIDNEY FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, AGRIMALDO MARQUES DE OLIVEIRA, SAMUEL MARQUES DE 

OLIVEIRA, LUZIA MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIO MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARLY MARQUES OLIVEIRA SOUZA, IROM MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARIA MARQUES DE OLIVEIRA GENELHU, ANA MARIA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, LIONARDO MARQUES DE OLIVEIRA, JOSÉ 

ADRIANO DE OLIVEIRA, ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, SILVANA 

MARQUES DE OLIVEIRA, LIDIANI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “ABERTURA DE INVENTÁRIO” dos bens 

deixados por Vicente Francisco de Oliveira, ajuizada por Ana Marques De 

Oliveira, devidamente qualificados nos autos.

 Após longo trâmite processual (mais de 5 anos), notificou-se a realização 

de inventário extrajudicial, conforme certidão do Oficial de justiça de fls. 84 

e documentos juntados às fls. 85/93.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este pugnou pela extinção sem 

resolução de mérito pela perda do objeto, tendo em vista o inventário 

extrajudicial já feito.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTO

Inicialmente, ressalta-se que o processo perdeu seu objeto e, 

consequentemente, sua utilidade e necessidade, a atrair o julgamento 

conforme o estado do processo, com fulcro no artigo 354 do Código de 

Processo Civil.

Isto porque há informações no processo da realização de inventário 

extrajudicial fls. 84/93.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, dada a perda superveniente do objeto do processo, a 

fulminar o interesse de agir, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais (art. 90, § 2º do CPC), considerando ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita (fls. 71), bem como pelo disposto no 

artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 631-04.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BEZERRA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se o decurso do prazo concedido à (às) parte(s).

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62811 Nr: 1172-37.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR URCINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que se manifeste sobre a 

certidão de conversão de tipo de tramitação expedida em 07/05/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 308-28.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDSS, LLDSS, PMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ELIANE DE SANTANA SILVA, 

Cpf: 47483571187, Rg: 0676591-2, Filiação: Agostinha Felismina de 

Santana, data de nascimento: 19/07/1966, brasileiro(a), natural de Barra 

do Bugres-MT, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com embasamento nos relatórios técnicos 

acostados aos autos, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
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termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando 

que as medidas de proteção atingiram sua finalidade, cessando a situação 

de risco do menor.Sem custas, considerando o disposto no artigo 141, § 

2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIACiência ao Ministério Público.Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

necessárias e anotações de praxe.Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 15 de 

agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 22 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63837 Nr: 652-43.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O

 Vistos...

 Encerrada a instrução processual, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000071-69.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SIRLENE APARECIDA WEIAND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

Audiência de Conciliação designada para o dia 25/09/2018, às 17h30min 

horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 2018. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000202-78.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA TRINDADE (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

Audiência de Conciliação designada para o dia 19/09/2018, às 13h30min 

horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 2018. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000203-63.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

Audiência de Conciliação designada para o dia 19/09/2018, às 14h00min 

horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 2018. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000210-55.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GARCIA CAETANO (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

Audiência de Conciliação designada para o dia 19/09/2018, às 14h30min 

horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 2018. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000215-77.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

MARIA LUCINDA CAVALCANTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

Audiência de Conciliação designada para o dia 19/09/2018, às 15h00min 

horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 2018. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
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CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000017-40.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

19/09/2018, às 15h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010084-13.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA (ADVOGADO(A))

DIOGO DOUGLAS CARMONA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO OLIMPIO DA CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

27/09/2018, às 15h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de agosto de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 26/18/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, MM Juiz de Direito Diretor 

do Fórum desta Comarca de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o Senhor JUVENAL TEIXEIRA CÉRCIO, Juiz de Paz 

desta Comarca, usufruirá 20 (vinte) dias de férias regulamentares 

referentes ao exercício de 2017, devidamente escaladas no SGP.

 R E S O L V E:

 Art. 1º) CONCEDER ao Senhor JUVENAL TEIXEIRA CÉRCIO – Matricula 

9316, Juiz de Paz desta Comarca, 20 (vinte) dias de férias regulamentares 

referentes ao exercício de 2017, no período de 27/08 a 15/09/2018.

 Art. 2º) DESIGNAR o Senhor ABÍLIO MANDUCA NETO, 1º Suplente, para 

exercer as funções de Juiz de Paz, em substituição no período de 27/08 a 

15/09/2018, em virtude do afastamento do titular, decorrente de férias.

 Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, dando-se ciência ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, 

ao Senhor Abílio Manduca Neto, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça.

 Dom Aquino, 22 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito Diretor de Foro

Edital

EDITAL N. 01/2018/DF - O Excelentíssimo Doutor Valter Fabrício Simioni da 

Silva – MM Juiz de Direito e Diretor Foro da Comarca de Dom Aquino, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

6/2014/CM, de 07.3.2014, torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 

Físicas, na forma de cadastro de reserva para o preenchimento de vaga 

de Assistente Social e Psicólogo na Comarca de Dom Aquino –MT., nas 

áreas de Assistência Social e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às 

regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 01/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50602 Nr: 2470-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277, 

Oswaldo Santos - OAB:21239, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:MT/4.678

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte 

Reconvinte/Requerido, por intermédio de seus procuradores, para que no 

prazo legal, querendo, apresente impugnação à resposta da parte 

Reconvida/Requerente (ref.63).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51374 Nr: 2810-67.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.45 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 429-23.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 Autos nº 429-23.2016.811.0034

 Código 41160

Vistos.

1. Em razão da 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, passo à 

reanálise dos autos a fim de ampliar a efetividade das ações que 

envolvem a violência doméstica contra mulher e feminicídio.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 556 de 684



2. Vistas à defesa para manifestar sobre a cota Ministerial de Ref. 65.

3. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49140 Nr: 1839-82.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre a petição de ref. 48, apresentada pela autarquia ré, 

requerendo o que entender de direito, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 34-70.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado - Dr. Aníbal Felício Garcia Neto, 

que os presentes autos, encontram-se com vistas, a fim de que apresente 

suas alegações finais em tempo hábil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 68-35.2018.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATdS, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Vistos etc.

Em atenção ao ofício encartado à ref. 76, DEFIRO o pedido do Ministério 

Público retro (ref. 82) e DESIGNO audiência para o dia 25 de setembro de 

2018, às 13h30, visando a oitiva da adolescente Vitoria, de seus 

genitores, da avó Sofia e da tia Ilza, bem como das conselheiras Dionai e 

Maria Aparecida.

Intimem-se. Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 2652-29.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Letícia Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete 

Passinato, Leonardo Passinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BES, Marli Teresinha Bes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Certifico a tempestividade da contestação de folhas 122-269, em ato 

continuo, impulsiono os autos para que a parte requerente apresente 

impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48671 Nr: 394-27.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Palma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Penal, proposto para apurar a prática do delito previsto 

no artigo 309, do CTB, praticado em tese por Luiz Roberto Palma.

Os fatos ocorreram em 05/03/2009.

A Denúncia foi recebida às fls. 50, em 09/11/2012.

Tentada a citação do Réu, estas restaram infrutíferas, momento em que 

este foi citado por Edital, e com base no artigo 366, do CPP, suspendido os 

autos no dia 25/11/2014.

Instado a se manifestar o Parquet requereu às fls. 82/83, a antecipação de 

provas e a decretação da prisão preventiva do Réu.

Vieram os autos à minha conclusão.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Após minuciosa análise entendo declarar, de ofício, extinta a punibilidade 

de Luiz Roberto Palma pela prescrição da pretensão punitiva, pois, sendo 

matéria de ordem pública, deve ser decretada, quando reconhecida, em 

qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, até 

mesmo no momento da prolação da sentença.

 Isso porque, a pena para o delito previsto no artigo 309, do CTB, é de 

detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) anos, de modo que a respectiva 

prescrição, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, ocorre 

em 04 anos.

Verifica-se que o fato não se tornou excessivamente reprovável, o que se 

torna provável a condenação do réu na pena mínima fixada para o crime. 

Desta forma, fixada a condenação na pena mínima (06 meses) ou bem 

próxima a esta, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, 

logo após a sentença condenatória.

É de rigor, assim, que seja declarada, de ofício, extinta a punibilidade do 

agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ficando 

prejudicado o mérito da ação penal.

 Não se desconhece o teor do verbete sumular de nº 438 do Superior 

Tribunal de Justiça que diz ser inadmissível a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva com fundamento da pena hipotética.

Inadmissível manter o trâmite de uma ação fadada ao reconhecimento 

posterior da prescrição, momento da sentença em razão do quantum de 

pena a ser aplicado em réu, ocasionando perdas ao erário.

Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado, devidamente 

qualificado nos autos, tendo em vista a ocorrência da prescrição do crime 

previsto no artigo 309, do CTB, conforme disposto nos artigos 107, IV c/c 

artigo 109, inciso V, ambos do CP.

Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, fica o réu ISENTO do pagamento das custas 

processuais.

Assim, conforme dispõe o artigo 1.387 da CNGC, acerca da presente 

sentença, somente DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público, sendo desnecessária 

a nomeação de defensor dativo para ciência desta decisão, uma vez que 

a Comarca não possui Defensoria Pública.

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453 da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de praxe.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84215 Nr: 1266-27.2018.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Scariot

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEMANN - OAB:8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46007 Nr: 112-57.2007.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEMG, WAOK-(, EADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 112-57.2007.811.0093, 

Protocolo 46007, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82363 Nr: 2678-27.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial contida às fls. 22/22v. 

Somente após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77274 Nr: 800-04.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oreste Farias de Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Secretaria de Vara providencie o 

desentranhamento das fls. 22/28, eis que se trata de cópia idêntica a de 

fls. 12/17.

Outrossim, CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade dos vertentes 

embargos a execução interpostos, bem como impugnação aos embargos 

juntada.

Por fim, cumpra-se o remanescente da decisão de fls. 10.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44143 Nr: 981-88.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. MADEIRAS LTDA, ELENI APARECIDA 

OZORIO, Oreste Farias de Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 206).

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

 Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79599 Nr: 919-28.2017.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CARLOS BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S.A. BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dal Bosco - OAB:, 

Patricia Freyer - OAB:

 Vistos em correição.

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de fls. 57.

Pois bem. De início, DEFIRO o pedido de levantamento do valor, 

observando a conta bancária informada (fls. 57), de acordo com os 

valores depositados nos autos (fls. 55).

 Desse modo, EXPEÇA-SE o competente Alvará, devendo a Secretaria de 

Vara observar o disposto no art. 450 da CNGC, INTIMANDO pessoalmente 

a parte autora acerca do Alvará expedido.

Ademais, no tocante ao pedido remanescente, cumpra-se conforme 

pugnado, expedindo-se o necessário, com certa brevidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72236 Nr: 391-96.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA ROBERTA GRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83611 Nr: 884-34.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BARBOSA DO PRADO-ME, ORLANDO 

BARBOSA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO os presentes embargos à Execução opostos pelas executadas, 

contudo NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, vez que ausentes os 

pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar 

nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

providencias do disposto no art. 920, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva
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 Cod. Proc.: 44915 Nr: 375-26.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANARA TERESINHA GRENZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Secretaria de Vara providencie o 

desentranhamento das fls. 127/129, eis que se trata de cópia idêntica a de 

fls. 121/123.

Outrossim, CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do recurso de 

apelação interposto.

 Ademais, tendo em vista que não formou a triangularização processual, 

bem como considerando a tempestividade do recurso de apelação 

interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos artigos da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83942 Nr: 1082-71.2018.811.0093

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA SILVA DE OLIVEIRA, JULIANA PATRICIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Acerca do pedido de tutela de urgência, por se tratar de matéria cuja 

cautela do magistrado deve ser redobrada, bem como ante o teor da 

manifestação ministerial de fls. 18, postergo sua análise após a juntada do 

estudo psicossocial, o qual desde já determino que NOTIFIQUE–SE a 

equipe interprofissional formada pelas doutas Assistente Social e 

Psicóloga credenciadas, a fim de que realize o referido estudo com as 

partes, apresentando relatório conclusivo ao Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, dê-se vistas dos autos para o Ministério Público para manifestação.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 278-84.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEI RICARDO MIRANDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Luiz Puhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 94, considerando que transcorreu o prazo de 

30 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75640 Nr: 1274-09.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RENI TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pela MUNICÍPIO DE FELIZ 

NATAL/MT, contra AIRTON RENI TOSIN, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre uma diligência e outra, a parte exequente requereu a extinção do 

presente feito, na forma do art. 26 da lei nº 6.830/80 (fls. 59).

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às fls. 59, informando que a CDA objeto da 

presente ação, encontra-se quitada, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 26 da lei nº 6.830/80 c/c 

com o art. 924, III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem Custas. Publique-se e Registre-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70440 Nr: 677-45.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACA, FADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - OAB:MT 

19534/O, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT

 Vistos em correição.

De início, determino que a Secretaria de Vara certifique-se nos autos 

acerca de eventuais valores depositados na conta única judicial referente 

ao vertente processo, bem como a quantidade do montante.

 Após, havendo valores depositados, considerando a informação juntada 

às fls. 306, DEFIRO o pugnado às fls. 307, e determino que PROCEDA-SE 

o levantamento dos valores depositados em favor da parte autora, 

intimando-a para que informe os dados bancários, no prazo de 24 horas.

 Ante o exposto, depois de cumprido integralmente todas as 

determinações judiciais contidas no presente feito, AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46653 Nr: 732-69.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS TOILLIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, oferecida tempestivamente (fls. 

219) pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da 

execução movida por PEDRO LUIS TOILLIER, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando excesso de execução no cálculo 

apresentado pela parte impugnada (fls. 213/215).

A parte impugnada se manifestou, às fls. 220/221, tempestivamente (fls. 

220/221).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

A questão controvertida nos autos trata-se de matéria exclusivamente de 

direito, não havendo necessidade da produção de provas, podendo ser 

julgada antecipadamente, nos termos do artigo 355, inciso I, do NCPC.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos lançados pela Autarquia 

demandada, bem como pela parte impugnada, passo a decidir.
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As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com 

incidência de juros e correção monetária, observados os seguintes 

parâmetros: ante a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 

pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção monetária, contada do 

ajuizamento da demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida 

correção será calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde 

a citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (STJ, AgRg no REsp 

1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta Turma, julgado em 12 de 

maio de 2015).

Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação a execução 

apresentada pela parte impugnante, e determino:

 1) REMETA-SE os autos à contadora judicial para elaboração de novo 

cálculo, nos termos da r. decisão.

 2) Após, cálculo apresentado pela contadora judicial, EXPEÇA-SE o 

competente documento (RPV/Pequeno valor) de acordo com o valor 

correspondente.

3) Depois de realizado o depósito dos valores, INTIME-SE a parte autora na 

pessoa de seu representante legal, para manifestar no autos, informando 

os dados bancários para levantamento dos valores.

 4) Após, com o aporte dos dados bancários, ante os poderes outorgados 

à digna advogada (fls. 07), desde já DETERMINO a expedição de Alvará 

para levantamento do referido montante, em favor dos dados bancários 

informados.

Após, tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Cumpridas as formalidades legais, e havendo informação positiva da parte 

exequente acerca da satisfação do crédito, inexiste motivo para o 

prosseguimento do feito.

Logo, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, 

DECLARO EXTINTA a vertente execução.

Sem condenação nos honorários advocatícios e custas processuais.

Publique-se e Registre-se.

 Intime-se pessoalmente a exequente do vertente despacho.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Ante o lapso temporal entre a data da distribuição da vertente ação e a 

data hodierna, CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE, expedindo-se o necessário, 

com máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49744 Nr: 494-45.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE LAMINADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que não formou a triangularização processual, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos artigos da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50294 Nr: 193-64.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. T. M. Roupas e Calçados Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 75).

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

 Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84566 Nr: 1509-68.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBO AUTO ELÉTRICA - LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ SANT ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO 

- OAB:7330-MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 Vistos em Correição.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 15 de Outubro de 2018, às 14h30min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

designada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84501 Nr: 1457-72.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 Vistos em Correição.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 15 de Outubro de 2018, às 14h00min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

designada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84399 Nr: 1381-48.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CANUTO DE SOUZA, GILMAR 

LAZARO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 
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quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84392 Nr: 1374-56.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART MARCENARIA LTDA - ME, ALFREDO DE 

OLIVEIRA, ELENITA DE FÁTIMA BOLSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114190 Nr: 1460-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeir Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cesar da Silva - 

OAB:OAB/ MT 16.2490

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não encontrando 

sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 4-6, para PRONUNCIAR CLAUDEIR 

FERREIRA BATISTA, qualificado na denúncia, e, por conseguinte, 

submetê-lo a julgamento perante o E. Tribunal do Júri pela prática das 

condutas criminosas tipificadas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III 

(meio cruel) e VI (feminicídio) c/c § 2°-A, inciso I (violência doméstica e 

familiar) e § 7º, inciso III (na presença de descendente da vítima), todos do 

Código Penal (em relação à vítima Fátima da Silva), c/c art. 129 do Código 

Penal (em relação à vítima Patrick Gabriel da Silva), em concurso material 

de crimes.Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez 

que permaneceu preso durante todo o processo, estando presentes, 

ainda, os motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a 

gravidade concreta do delito, que demonstra a necessidade da medida 

para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática 

delitiva.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117345 Nr: 3751-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Peixoto de Azevedo - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Edson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23482

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a 

audiência para a data de 06 de setembro de 2018, às 14h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88773 Nr: 1765-68.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jose da Silva, Valdenir Alves da Silva, 

Weliton Maciel da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiteração da intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Thiago Henrique 

Pereira Sousa, para que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a 

devolução dos autos supra mencionado, sob pena de busca e apreensão 

e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que 

encontra-se com carga desde a data de 19/06/2018.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 662-48.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nancy Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação das partes acerca 

do retorno dos autos. Apesar das partes serem intimadas através do DJE 

nº 10150, publicado em 04/12/2017. A parte requerida INSS os autos 

estiveram em carga com remessa em 17/04/2018 com retorno nesta data 

20/08/2018 Conforme autorização pelo art. 47 da Ordem de Serviço nº 

01/2014, remeto o presente feito ao Cartório distribuidor para as baixas e 

anotações de estilo, tendo em vista o decurso do prazo de quinze (15) 

dias da intimação das partes sobre o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56351 Nr: 887-63.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wglhedson Luiz Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Garcia Piato - 

OAB:23.310, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 Intimar a parte requerida através de seu advogado, dos termos da 

decisão de ref. 04, para que no prazo de quinze (15) dias, apresentar 

contestação aos embargos de terceiros opostos, nos termos do artigo 679 

e 677, § 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 605 Nr: 5-39.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONE MARIA LOPES ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Jéssica Carolina Oliveira Lopes Arguello - 

OAB:15.330, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabez Ribeiro da Silva - 

OAB:10.903/MT

 Intimar o exequente através de seu advogado para que nos termos do 

item 3) da decisão de fls, 372/372v, junte nos autos no prazo de dez (10) 

dias, memorial de cálculos referente a atualização do débito, bem como, 

indique outros bens a serem penhorados caso restar constatado saldo 

remanescente a ser preseguido, sob pena de presunção de quitação do 

débito pelo valor da arrematação e extinção do presente feito com 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40258 Nr: 237-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Processo nº: 237-84.2016.811.0036

Código: 40258

Ação Penal

Decisão.

Vistos,

Por ser tempestivo, recebo o agravo em execução apresentado pelo 

reeducando JORGE RODRIGUES DE CARVALHO de fl. 149 com razões 

apresentadas às fls. 150/153.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para oferecer suas 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Após, conclusos para fase do art. 589 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 21 de agosto de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12756 Nr: 231-58.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João da Silva Ribeiro, Rozilene Rodrigues 

Ribeiro, João da Silva Ribeiro Filho, Marlucia Rodrigues Ribeiro, Maria da 

Glória Rodrigues do Nascimento, Luiza Rodrigues Ribeiro, Nelson 

Rodrigues Ribeiro, Elson Rodrigues Ribeiro, Jose Fernandes Rodrigues 

Ribeiro, Sonia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuzimar C. Magalhães - 

OAB:11.689, Neuzimar daCruz Magalhães - OAB:11.689, Regina C. 

Rocco Zonzini - OAB:11.832, Regina Célia De Rocco Zonzini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 231-58.2008.811.0036 (12756)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seus advogados constituídos, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação a petição de Exceção 

de Pré-Executividade e documentos constantes às fls.129/135, 

requerendo o que entender necessário, sob pena de preclusão de 

direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7694 Nr: 368-45.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boleslau Harenza, Fátima Maria Harenza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ÁLVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ESPOSA, Antônio Carlos Cavalcante e Sua 

Mulher, ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA e ESPOSO, Luzia 

Izabel Cavalcante e Silva, MARIA LÚCIA CAVALCANTE DA SILVA e 

ESPOSO, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA e 

ESPOSO, SIGEFREDO CAVALCANTE FILHO e ESPOSA, ROSALINA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO e ESPOSO, LACY CAVALCANTE DE MORÃES 
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e ESPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrigo Baía Eduardo - 

OAB:14.159-B, Sebastião Pereira Buquigaré Júnior - OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Moreira de Souza 

- OAB:637

 Autos n° 368-45.2005.811.0036 (7694)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Considerando os termos expostos na certidão de fl. 499, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

PROMOVA o devido andamento no feito, conforme determinado na 

decisão de fl. 496/497 e MANIFESTE-SE em relação à exceção de 

pré-executividade apresentada pelos executados às fls. 503/508, 

requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, §1º do NCPC.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6036 Nr: 1184-95.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS BELLO, Neuza Maria dos Santos 

Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira da Silva, GRUPO GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, João Batista 

Cavalcante da Silva - OAB:3448/MT

 Diante do exposto:1) HOMOLOGO o Memorial de Cálculo 2 (fl. 446) 

apresentado pela Contadoria Judicial, de modo que DECLARO líquida a 

sentença no valor de R$37.514,59 (trinta e sete mil, quinhentos e quatorze 

reais e cinquenta e nove centavos), referente a condenação a título de 

danos morais e R$ 3.751,45 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e 

quarenta e cinco centavos), em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais expresso no título judicial, valores esse que deverão ser 

pagos pelos executados na proporção de 30% (trinta por cento) para 

FERNANDO FERREIRA DA SILVA e 70% (setenta por cento) para o 

GRUPO GAZETA, conforme os termos definidos na sentença.2) Dando 

prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE os executados FERNANDO 

FERREIRA DA SILVA e GRUPO GAZETA para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUEM, na referida proporção, a integralidade do débito calculado 

referentes aos danos morais e aos honorários sucumbenciais, sob pena 

de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido e, também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), 

sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de 

tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação 

(art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou APRESENTEM os embargos à 

execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Novo CPC.3) INTIMEM-SE 

ainda os executados que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que eles 

apresentem, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC).4) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação dos 

Executados, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga-MT, 

22/08/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45979 Nr: 6-23.2017.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueleida Ferreira Camargo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francelino Pedro da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o inventariante através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento do preparo para expedição de Carta Precatória afim 

de citar a Fazenda Pública Estadual e os herdeiros das primeiras 

declarações, bem como, eventual condução do sr. Meirinho afim de intimar 

herdeiros na Comarca, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de prejuizo 

na realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5423 Nr: 3-55.1986.811.0036

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIO BATISTA, TELMA LEANDRO DOS PASSOS 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Thimmig Sentinello - 

OAB:1.699-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGERIO ALVES 

ARCOVERDE, para devolução dos autos nº 3-55.1986.811.0036, Protocolo 

5423, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 582-31.2008.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Mariano de Souza, Milton Mariano de 

Souza, Lourival Nunes da Mota, José Leandro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronildo Bezerra dos Santos 

- OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de reintegração 

de posse, proposta pelos autores DUBLA VALENTIM RAMOS E IRAIDES 

FERREIRA RAMOS, em face de NIVALDO MIRANDA DA SILVA E OUTROS, 

por consequência extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para isso: 1) 

TORNO DEFINITIVA a concessão liminar da reintegração de posse aos 

autores, deferida em análise do pedido de tutela antecipada na decisão de 

fls. 93/98 e revigorada na decisão de fls. 672/673.2) Em razão da 

sucumbência da parte requerida, CONDENO os REQUERIDOS, 

solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 

85, §2º e §8º do NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo 

percorrido, vislumbro que este feito tenha exigido do advogado do autor a 

realização de um trabalho excessivo e desgastante, principalmente, 

considerando que houve a produção de prova pericial e testemunhal em 

audiência.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido:3) INTIME-SE os REQUERIDOS para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) efetuarem o pagamento das custas, sob pena 

de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou 

penhora se houver.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10936 Nr: 201-57.2007.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Eugênio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Processo n.º 201-51.2007.811.0036 (10936)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que o Recurso de Apelação de fls. 385/389 foi interposto 

tempestivamente, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Considerando que o apelante já apresentou as suas razões recursais, 

DÊ-SE VISTA a parte apelada, para oferecimento das contrarrazões, no 

prazo de 8 (oito) dias.

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo, com as mídias digitais dos depoimentos e 

interrogatório realizados em Audiência.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32832 Nr: 1345-56.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, com alteração do julgado, apenas 

para INCLUIR no dispositivo da sentença a seguinte 

determinação:“EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE LIBERAÇÃO do valor 

depositado pelo executado às fls. 18/19, devidamente atualizado, em 

benefício da parte EXEQUENTE, transferindo o respectivo valor para a 

conta bancária indicada à fl. 21”.Após o trânsito em julgado da r. sentença 

e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31737 Nr: 332-22.2013.811.0036

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Herculano Machado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon José Thimmig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B MT, Francisney Duran Vilela - OAB:10.573/MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 332-22.2013.811.0036 (31737)

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seus advogados constituídos, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação a petição e 

documentos constantes às fls. de fl. 67/73, requerendo o que entender 

necessário, sob pena de preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14919 Nr: 987-33.2009.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Thimming Sentinello, Rose Thimmig, Anne Thimmig 

Machado Bonilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon José Thimmig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyse Dayane Rocha Nunes - 

OAB:, Francisney Duran Vilela - OAB:10.573/MT, PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - 

OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DE OLIVEIRA - 

OAB:19314/O

 Autos n° 987-33.2009.811.0036 (14919)

Arrolamento Sumário

Despacho.

Vistos etc.

 CERTIFIQUE-SE a serventia se houve o cumprimento da Carta de 

Intimação de fl. 179.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 473-41.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando de Souza Anicesio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mello de Oliveira - 

OAB:18818

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Nesse sentido, 

CUMPRA-SE a serventia a última determinação presente no dispositivo da 

decisão de fl. 123/124.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16475 Nr: 1216-56.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Monte Castelo, Marivaldo Gonçalves, 

Mauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém 

vislumbrando a ocorrência parcial dos vícios apresentados DOU 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para apenas APRESENTAR OS 

FUNDAMENTOS referentes a não condenação da parte exequente aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, ACRESCENTANDO mais um item 

no dispositivo da sentença combatida, nos seguintes termos:“DEIXO de 

condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, considerando que foi a parte executada quem motivou a 

instauração deste processo executivo e, além disso, não vislumbro que 
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houve pretensão resistida da mesma, visto que não apresentou embargos 

à execução, assim não deve o Município de Guiratinga ser condenado a 

pagar honorários advocatícios pelo fato do presente feito ter sido julgado 

extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos princípios da 

causalidade e da sucumbência.”Nos termos da petição do exequente de 

fls. 74, REVOGO a determinação para o pagamento das custas 

processuais, devido ao direito a isenção da Fazenda Pública Municipal.Por 

fim com o trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, 

CERTIFIQUE-SE a serventia, PROCEDAM-SE as baixas/anotações de estilo 

e ARQUIVEM-SE os presente autos.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15099 Nr: 1161-42.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, Espólio de Wilmon Cunha 

Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambruim 

Mendonça - OAB:6576, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando os alegados vícios, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, os fundamentos da decisão combatida.Dando 

prosseguimento ao feito, CUMPRA-SE a serventia integralmente a decisão 

de fls. 268/271.Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

22/08/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13771 Nr: 1268-23.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurides Celso Leite - 

Procurador Inter/MT - OAB:3.042, PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzana Cristina Figueiredo 

de Moraes - OAB:9218/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém 

vislumbrando em partes as alegadas omissões, DOU PROVIMENTO 

PARCIAL AO RECURSO para alterar apenas o dispositivo da sentença 

combatida, pra que passe a constar os seguintes termos:“Dessa forma, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado à fl. 300 (Termo de 

Adesão), para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. DEIXO de condenar as 

partes as custas processuais, com fundamento no art. 90, §3º do CPC. 

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois conforme o acordo realizado entre as partes, cada qual arcará com 

as verbas dos seus respectivos patronos.DETERMINO o levantamento de 

eventuais penhoras existentes, bem como desbloqueios de 

contas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.”Após o trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os 

p r e s e n t e  a u t o s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31961 Nr: 554-87.2013.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz de Moraes, Benedita Figueiredo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal (Fazenda Nacional)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300, Suzana Cristina Figueiredo de Moraes - 

OAB:9218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, com alteração do julgado, apenas 

para EXCLUIR a intimação da embargante para o pagamento imediato das 

custas no prazo de 48 horas e para MODIFICAR o item do dispositivo da 

sentença que condenou a parte ao pagamento das custas processuais, o 

qual passará a constar o seguinte:“CONDENO o embargante ao 

pagamento de custas e despesas processuais, de modo que a sua 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.”Após 

o trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os 

p r e s e n t e  a u t o s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 669-11.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos n° 669-11.2013.811.0036 (32079)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 212/214.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32481 Nr: 1040-72.2013.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury José Domingues da Silva, Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Luiz Pezarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Pezarico Simões 
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Nogueira - OAB:19.751, Geraldo Roberto Pesce - OAB:5137/MT

 Autos n° 1040-72.2013.811.0036 (32481)

Ação de Manutenção de Posse

Sentença.

Vistos etc.

AMAURY JOSÉ DOMINGUES DA SILVA e DUÍLIO PIATO JÚNIOR, 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação de manutenção de 

posse, com pedido de liminar em face de OSMAR LUIZ PEZARICO, 

igualmente qualificado.

Alegam os autores, em síntese, que são legítimos proprietários e 

possuidores do imóvel objeto da demanda, localizado na região conhecida 

como Fazenda Água Limpa e Pneu, objeto das matrículas nºs: 6.385 e 

5.945, ambas dos Cartório do 1º Ofício, privado de Registro de Imóveis da 

Comarca de Guiratinga/MT.

 Argumentaram ainda que desde o momento que adquiriram as terras 

sempre exerceram a posse de forma mansa e pacífica, trabalhando na 

terra e construindo benfeitorias no local.

Por fim, asseveram que no dia 15/08/2013 o requerido cladestinamente 

invadiu a referida área rural, gradeando e calcarizando aproximadamente 

40 hectares pertencentes a matrícula nº 5.945 do RGI de Guiratinga, na 

tentativa de expandir os limites da sua posse vizinha para dentro da 

propriedade e posse dos autores, conforme se verifica pelo croqui de 

localização de propriedade, boletim de ocorrência e pelas fotografias 

anexas a peça vestibular.

Assim, na exordial pretende que este Juízo expeça-se o competente 

mandado de manutenção de posse em favor dos autores,

Documentos que acompanharam a peça inicial (fls. 27/668).

Este Juízo determinou a realização de constatação na área objeto da lide, 

por meio de Oficial de Justiça (fls. 704/704v).

Houve a realização do Auto de Constatação (fls. 724/733).

Foi realizada a Audiência de Justificação (fls. 734/741 – CD/R).

A parte requerida OSMAR LUIZ PEZARICO apresentou resposta contra o 

pedido liminar dos autores e documentação às fls. 742/768.

Este Juízo concedeu o pedido liminar exposto na exordial, determinando a 

expedição do competente mandado de manutenção de posse e de 

reintegração, caso necessário, diante do principio da instrumentalidade 

(fls. 775/781).

 O requerido OSMAR LUIZ PEZARICO, apresentou a sua contestação ao 

presente feito (fl. 790/796), pugnando pela improcedência da presente 

ação.

Preliminarmente, arguiu ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento 

de que a posse e o domínio que o requerido detinha sobre a área em 

questão, bem como da área maior, foram transmitidas à Sra. Inês Maria 

Izoton Pezarico, conforme faz prova o Contrato Particular de Compra e 

Venda anexos a peça contestatória.

Salientou ainda que a área invocada pelos autores tem como origem o 

mesmo título expedido pelo Estado de Mato Grosso, atualmente de 

propriedade as Sra. Inês Maria. Além disso, argumentou que a referida 

área está devidamente certificada em nome dela junto ao INCRA, sob o nº 

13130100014-61, desde 10 de janeiro de 2013.

Em preliminar, também arguiu falta de interesse e de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, uma vez que os autores não 

juntaram documentos que comprovam a posse e propriedade sobre as 

terras rurais em tela.

No mérito, em resumo, alegou que em análise do Mapa de fl. 44 dos autos 

em apenso, resta claro que a área dos autores é muito maior que o valor 

do qual tem direito, isso é, os 20,5 hectares, o que gera dúvida e confusão 

quanto à exata localização do seu imóvel e da área que diz estar sendo 

esbulhada.

Defendeu também que não se sabe de onde os autores obtiveram o direito 

e critério de demarcação em relação aos 123 hectares da área apontada, 

pois a área da Matrícula 6.385 não é confinante com a área da demanda e 

a área da Matrícula 5.945 também não ser lindeira da “esbulhada”. Sendo o 

requerido, nesse sentido também foi a conclusão das testemunhas 

ouvidas na Audiência de Justificação, principalmente as declarações do 

Agrimensor Fernando.

Houve o cumprimento do Mandado de Manutenção e reintegração de 

posse (fls. 817/818).

Os autores apresentaram impugnação à contestação às fls. 819/846.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

 ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO nos termos do artigo 355, I, 

do Novo CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, 

visto que pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de 

outras provas.

2) DAS PRELIMINARES.

Na contestação a parte requerida apresentou duas preliminares.

 Na primeira a parte arguiu a ilegitimidade passiva ad causam, sob o 

argumento de que a posse e o domínio que o requerido detinha sobre a 

área em questão, bem como da área maior, foram transmitidas à Sra. Inês 

Maria Izoton Pezarico, conforme faz prova o Contrato Particular de Compra 

e Venda anexos a peça contestatória, de modo é ilegítima a sua 

permanência no polo passivo da presente ação.

 Por fim, na segunda preliminar pugnou pela falta de interesse de agir dos 

autores, devido a falta de documentos indispensáveis à propositura da 

ação, uma vez que os autores não juntaram documentos que comprovam 

a posse e propriedade sobre as terras rurais em tela.

Tais preliminares não merece deferimento.

Pois acontece que a parte requerida equivoca-se ao estabelecer esses 

argumentos como matéria de defesa processual, uma vez que eles 

equivalem-se a um mecanismo de defesa de mérito, ou seja, não equivale 

a uma questão processual que deva ser decidida previamente, mas 

confunda-se com a discussão do pedido principal da presente ação.

 Assim, DEIXO DE CONHECER essas preliminares arguidas pela parte 

requerida, uma vez que as questões levantadas por elas são matérias de 

mérito, que serão, oportunamente, apreciadas e julgadas no próximo 

tópico.

3) DO MÉRITO.

Segundo, o art. 561 do CPC para a procedência das ações de 

reintegração de posse é necessário atender alguns requisitos que incumbi 

ao ator comprovar, in litteris:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a 

perda da posse, na ação de reintegração.”

Em resumo, compete a parte autora provar a sua posse anterior e a 

turbação praticado pelo requerido, de forma que havendo referida 

comprovação, a procedência do pedido é medida que se impõe (TJ-MG, 

Processo: AC10479130001601001, Relator(a):Wanderley Paiva, 

julgamento:10/06/2015).

3.1) DA POSSE DOS AUTORES.

Compulsando os autos, imperioso a procedência da presente ação.

 Pois restou demonstrado que os autores são, realmente, os legítimos 

possuidores de fato do referido imóvel desde época anterior a data da 

turbação/esbulho, de forma mansa e pacífica, com “animus domini”, há 

mais de 15 (quinze) anos, considerando a posse dos antecessores, 

conforme já restou devidamente FUNDAMENTADO na SENTENÇA dos 

autos dos Embargos de Terceiros em apenso n° 470-52.2014.811.0036 

(33427), visto que na prolação da sentença este Juízo julgou 

improcedente a referida ação acessória e conexa, justamente devido o 

acolhimento da defesa dos embargados, ora autores, embasada na 

arguição de exceção de usucapião, senão vejamos:

“4) DO MÉRITO.

Compulsando os autos, resto convicto que o presente feito é 

improcedente, pois merece acolhimento a defesa dos embargados 

fundamentada na arguição de exceção de usucapião apresentada na 

contestação, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal 

(STF).

Pois em análise dos documentos que acompanha a contestação, bem 

como aqueles que estão anexados na Ação de Manutenção de Posse em 

apenso nº 1040-72.2013.811.0036 (32481) resta demonstrado que imóvel 

em questão foi apossado de forma mansa e pacífica, com “animus domini”, 

pelos embargados AMAURY JOSÉ DOMINGUES DA SILVA e DUILIO PIATO 

JUNIOR, há mais de 15 (quinze) anos, considerando a posse dos 

antecessores, conforme documentos juntados nos autos, isso é, as 

Matrículas de números 6385 e 5945 do Cartório do 1º Ofício da comarca 

de Guiratinga as quais demonstram que os autores adquiriram a área em 

01/07/2009 da Sra. LOIDE VANETTI MROZINSI e por meio de adjudicação 
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judicial expedida em 22/09/2009, no processo nº 2005/422 da Quarta Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis.

Nesse sentido, vale ressaltar que é plenamente possível acrescentar à 

posse dos atuais possuidores (embargados) o tempo de posse exercido 

pelos antecessores (alienantes), inclusive esse é o entendimento da 

Jurisprudência:[...]

Posse essa que desde os antecessores dos embargados, vem sendo 

exercida sem qualquer oposição ou contestação de quem quer seja, 

exercitando a posse das terras rurais por todos esses anos com “animus 

domini”, principalmente, construindo várias benfeitorias, terra essa cujos 

marcos e as cercas jamais foram substancialmente alterados desde os 

primórdios tempos em que as referidas terras rurais foram ocupadas.

Nesse sentido, é o que foi constatado pelo Oficial de Justiça quando foi 

em diligência na referida área rural, conforme Auto de Constatação 

produzido no processo principal em apenso nº 1040-72.2013.811.0036 

(32481), cópia juntada nestes Embargos às fls. 207/209. Auto esse que 

há presunção de veracidade, devido a imparcialidade do Meirinho e a 

ausência de qualquer evidência de má-fé do servidor, senão vejamos:

“[...] Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze 

(06/03/14) nesta Comarca de Guiratinga/MT, [...] dirigi-me eu Oficial de 

Justiça até a Fazenda “Santo André”, antiga Fazenda “Água Limpa” área 

objeto da presente, localizada a margem esquerda da Rodovia asfaltada 

da MT-270, [...] Após as formalidades legais CONSTATEI que: (Quesito 

realizado pelo Juízo - 11. Na região existe alguma edificação feita pelos 

autores ou por eventual zelador da área ? Os autores - ora embargados - 

mantêm divisas na área? - fl. 200v) 11-) Sim, construções na sede da 

Fazenda, mantém divisas em toda a área da Fazenda com cercas as 

margens da Rodovia asfaltada MT-270 e na Rodovia Municipal sentido 

região do Vale do Prata e cercas de divisas de pastos [...]” (AUTO DE 

CONSTATAÇÃO - fls. 207/209)

Observa-se, ainda, que na petição inicial destes Embargos de Terceiros e 

na impugnação à contestação, a autora apenas preocupou em afirmar que 

os contratos e títulos dominiais, supostamente, da referida área é o 

bastante para a procedência deste feito, sem comprovar o efetivo 

exercício da posse sobre as terras rurais em comento, além disso em 

nenhum momento apresentou questões fáticas capazes de desconstituir a 

posse direta dos embargados sobre a área.

Até mesmo porque a simples existência de títulos em nome da embargante 

cujas medidas não correspondem à realidade fática, não é o suficiente 

para a procedência do presente feito, uma vez que embargos de terceiros 

não se presta para dirimir questões sobre divisas nos terrenos em 

confronto, ainda que fixadas erroneamente, ou seja, ainda que não 

correspondam exatamente aos títulos dominiais e possessórios.

Além disso, a parte embargante não conseguiu comprovar que a posse 

exercida pelos embargados é injusta, pelo contrário pelas provas 

documentais já citadas verifica-se que a posse deles é justa, visto que há 

documentos que justifica juridicamente sua ocupação, inclusive, houve o 

reconhecimento em Juízo da posse dos embargados sobre a área rural em 

comento em Ação anterior que tramitou nesta Comarca, Ação de Interdito 

Proibitório nº 155-29.2011.811.0036 (16729) (fls. 241/263).

Bem de ver-se, outrossim, que a ocupação do terreno se deu aos olhos 

de todos, conforme Ação de Interpelação Judicial ajuizadas pelos 

embargados na qual propuseram na época de arcar com metade dos 

custos da cerca de divisa, dos imóveis do embargados com a posse que 

havia sido repassada a terceiros pela antiga possuidora e proprietária 

LOIDE MROZINSKI (fls. 45/52 do Autos em apenso CI 32481), não existindo 

qualquer indício no sentido de que tenha sido adquirida de forma 

clandestina, precária ou violenta, sendo imperiosa a improcedência dos 

presentes embargos.

Inclusive esse é o entendimento da jurisprudência: [...]

Assim, considerando que no ordenamento jurídico pátrio, é adotado o 

princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, sendo 

possível ao julgador decidir de acordo com a valoração que ele próprio 

atribui às provas e alegações realizadas pelas partes, desde que 

fundamente sua decisão (art. 371 do NCPC), vislumbro que a posse dos 

embargados no imóvel em comento ultrapassa os 15 (quinze) anos, sem 

oposição e com "animus domini”, de modo que está presentes os 

pressupostos necessários para a configuração do usucapião 

extraordinário. [...]

Dessa forma, percebe-se que não cabe em sede de Embargos de 

Terceiros decidir pela declaração da ocorrência da usucapião em favor da 

parte embargada, exatamente, porque nesta espécie de demanda, 

exige-se a formação de litisconsórcio passivo necessário entre as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além dos confinantes e demais 

interessados na lide. [...]” (Fundamento de mérito da sentença proferida 

nos Embargos de Terceiros em apenso n° 470-52.2014.811.0036 - 33427)

A propósito o requerido na sua tese de defesa principal limitou-se 

questionar o direito de “propriedade” dos autores, com análise da 

descrição da área através dos títulos dominiais e mapas, contudo o 

presente feito trata-se de ação possessória, além disso em nenhum 

momento apresentou questões fáticas capazes de desconstituir a posse 

direta dos autores sobre a área.

 Percebe-se, portanto, que pelos fundamentos apresentados na 

contestação pelo requerido, não é possível desconstitui o direito 

possessório dos autores sobre a área em comento, pois a presente ação 

tem como desiderato a proteção da posse como pura situação de fato, o 

que impõe-se, tão-somente, a ostentação da condição de possuidor, 

situação que torna despicienda qualquer análise acerca do título de 

propriedade, dos mapas ou demarcação do terreno, dado que tal matéria 

refoge totalmente ao âmbito do pleito possessório.

 Inclusive, no juízo possessório ou “ius possessionis” pode ocorrer do 

possuidor não ser o proprietário e mesmo assim encontrar proteção 

jurídica. Essa é uma das razões pelas quais o Código Civil Brasileiro 

estatui: "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, 

pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade" 

(art. 1.196).

Essa questão levantada pela defesa, entretanto, não apresenta relevância 

para o julgamento desta lide, estando no campo do juízo petitório, de modo 

que, caso a parte queira, deverá discuti-la em ação autônoma própria.

 Dessa forma, é possível concluir que as provas juntadas pelos autores 

superam as dos requeridos, de forma que convence este Juízo de que 

são eles os verdadeiros exercitores regulares da posse bem antes e 

depois da realização da turbação.

3.2) DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO REQUERIDO.

 Turbação é o ato pelo qual uma pessoa tem a posse de um bem 

molestada por ato de terceiro que atrapalha o exercício dela de forma 

forçada, clandestina ou ilegal sem ter qualquer direito possessório sobre a 

coisa que legitime o seu ato. Sobre o assunto assevera o Doutrinador 

Sebastião de Assis Neto, no livro “Manual de Direito Civil”:

“[...] ocorre a turbação quando o possuidor sofre embaraço no exercício 

de sua posse, deixando de conseguir exercer alguns de seus atributos. 

Não pode ser confundido com o esbulho parcial sobre a coisa, pois neste 

existe impedimento para exercício de todos os atributos da posse, pelo 

possuidor, mas apenas sobre parte da coisa; na turbação, o possuidor se 

vê apenas impedido de exercer alguns dos atributos de sua posse, sem, 

entretanto, deixar de exercê-la sobre a totalidade do objeto. [...]. 

(Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1301).

Diante dessa citação observa-se que o requerido OSMAR LUIZ 

PEZARICO, realmente, praticou a turbação contra a posse dos autores, 

pois há provas suficientes de que de forma deliberada invadiu a área rural 

de posse dos autores, de modo que dentro do imóvel passou a construir 

uma nova cerca, realizar plantações de culturas e a desenvolver a 

criação de gado, no intuito de expandir as suas terras que ficam ao lado 

das pertencentes aos autores.

A comprovação da turbação encontra-se devidamente embasada pelo 

Boletim de Ocorrência nº 2013.247976 (fl. 664/667) e pelas fotografias do 

local juntadas às fls. 663 em que nota-se parte da área do imóvel dos 

autores gradeada, isso é, trabalhada para a realização do plantio. Além 

disso, tal fato não sofreu oposição específica da parte requerida, de modo 

que pelo princípio da eventualidade e concentração dos atos da defesa, é 

permitido a este Juízo presumir verdadeiras esses episódios narrados na 

peça vestibular.

Além disso, tal conduta do requerido de turbação/esbulho (princípio da 

fungibilidade) foi constatada pelo Oficial de Justiça quando foi em 

diligência na referida área rural, conforme resta patente no Auto de 

Constatação (fls. 725/726) o qual há presunção de veracidade, devido a 

imparcialidade do Meirinho e a ausência de qualquer evidência de má-fé do 

servidor, senão vejamos:

“[...] Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze 

(06/03/14) nesta Comarca de Guiratinga/MT, [...] dirigi-me eu Oficial de 

Justiça até a Fazenda “Santo André”, antiga Fazenda “Água Limpa” área 

objeto da presente, localizada a margem esquerda da Rodovia asfaltada 

da MT-270, [...] Após as formalidades legais CONSTATEI que: (Quesito do 

Juiz – 01 Quantos são os posseiros, nominando-os especificamente se 
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estão na área a mando de alguém - fls. 704) 01) Um só posseiro sendo a 

parte requerida constante do Mandado Osmar Luiz Pezarico, o qual é 

proprietário de Imóveis Rurais ao lado e de frente da Fazenda Santo André 

[...]. (Quesito do Juiz – Existem benfeitorias na área feita pelos posseiros) 

3) Sim, percebe-se desmatamento recente, e resto de algumas leiras 

plantio de capim brachiaria recente [...] e ainda uma cerca recentemente 

construída de arame liso com balancim e postes de madeira de várias 

qualidades para dividir as duas pastagens recentemente feitas conforme 

fotos anexas [...]” (Auto de Constatação do Oficial de Justiça - fls. 

725/726)

Percebe-se então que do quadro fático e probatório apresentado nos 

autos, não há dúvidas de que aconteceu o ato de turbação/esbulho pelo 

requerido, o qual embaraçou o exercício da posse na área pelos autores 

por certo tempo, devendo tal ato ilegal ser cessado com a devida 

manutenção de posse dos autores.

A Jurisprudência possui esse mesmo entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA 

AUTORA. TURBAÇÃO. DERRUBADA DE CERCAS E DESTRUIÇÃO DA 

PLANTAÇÃO CULTIVADA NO IMÓVEL. PROVA BASTANTE. Pratica 

turbação aquele que, por intermédio de terceiro, realiza terraplanagem de 

terreno de posse de outrem, com a derrubada de cercas e a destruição de 

plantação nele cultivada. DANOS MATERIAIS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. 

PLEITO NÃO ACOLHIDO. A ausência de comprovação dos efetivos 

prejuízos materiais suportados pela autora em razão da conduta (ato 

turbativo) perpetrada pelos réus impede que estes sejam condenados à 

reparação dos alegados danos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20100139670 SC 2010.013967-0 (Acórdão), Relator: Odson 

Cardoso Filho, Data de Julgamento: 10/07/2013, Quinta Câmara de Direito 

Civil Julgado)”

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REMOÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA 

DE IMÓVEIS LINDEIROS. ALEGAÇÃO DE IRREGULAR LOCALIZAÇÃO DO 

TERRENO DOS AUTORES. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A destruição de cerca divisória, 

mediante a justificativa de discordância do lindeiro em relação à divisão até 

então existente, define ato de turbação, sendo a ação de manutenção de 

posse medida adequada de proteção em favor do possuidor prejudicado.

(TJ-SC - AC: 12770 SC 2005.001277-0, Relator: Maria do Rocio Luz Santa 

Ritta, Data de Julgamento: 20/06/2007, Primeira Câmara de Direito Civil, 

Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Biguaçu)”

Assim, a procedência desta ação se impõe em vista dos autores terem 

provado cabalmente a existência dos requisitos previstos no art. 561 do 

Novo CPC.

 4) DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ.

Salientam os autores, na réplica, que o requerido deve ser condenado por 

litigância de má-fé, pois teria ele na contestação agido de má-fé ao realizar 

a alteração das verdades dos fatos e tentar induzir o Juízo a erro, com a 

exposição de fundamentos que a parte sabe não possuir qualquer lógica 

jurídica e fática.

Não deferido o referido pedido de condenação por litigância de má-fé, 

posto que a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a 

comprovação do dolo da parte, o que não houve nos autos.

 Pois não se configura dolo processual por litigância de má-fé quando a 

parte, na peça contestatória, age no regular exercício de defesa de 

interesses que consideram legítimos, utilizando-se de argumentos que, 

naquele momento, acredita serem jurídicos e válidos para o resguardo de 

suas pretensões.

 Esse é justamente o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. MERA 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS. DOLO PROCESSUAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. A mera pretensão de discutir ou rediscutir questões jurídicas, ainda que 

com a apresentação de teses equivocadas, não configura litigância de 

má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, 

inexistente no caso concreto.

II. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – Processo AgRg no Ag 1271929 RS 2010/0015849-3, Orgão 

Julgador T4 - QUARTA TURMA, PublicaçãoDJe 24/11/2010, Julgamento 16 

de Novembro de 2010, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR)”

Logo, INDEFIRO a condenação da parte requerida a multa por litigância de 

má-fé.

Decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de manutenção 

de posse, proposta pelos autores AMAURY JOSÉ DOMINGUES DA SILVA 

e DUÍLIO PIATO JÚNIOR, em face de OSMAR LUIZ PEZARICO, por 

consequência extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para isso:

 1) TORNO DEFINITIVA a concessão da manutenção de posse aos 

autores, deferida na análise do pedido de liminar na decisão de fls. 

775/781, já devidamente realizada por meio do Oficial de Justiça no 

cumprimento do Mandado de Manutenção e reintegração de posse (fls. 

817/818).

2) INDEFIRO a condenação da parte requerida a multa por litigância de 

má-fé.

3) CONDENO o REQUERIDO ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais que arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, devido a pouca complexidade da ação e pelo fato da 

presente ação ter sido julgado antecipadamente, conforme estabelece o 

art. 85, §2º do NCPC.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido:

4) INTIMEM-SE o REQUERIDO para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou penhora se 

houver.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, em conformidade com os 

Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 

888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes documentos, 

caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil reais):

1. certidão de crédito judicial;

2. cópia da sentença;

3. demonstrativo de cálculo com os valores atualizados de Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária elencados separadamente;

4. cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial 

de Justiça ou da publicação do Diário Oficial;

5. certidão de decurso do prazo sem pagamento.

Sendo o valor das custas superiores a R$1.000,00 (mil reais) 

encaminhe-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

os seguintes documentos:

1. termo de inscrição de dívida ativa ou certidão de dívida ativa;

2. cópia da sentença;

3. cópia da certidão de trânsito em julgado;

4. planilha de cálculo do valor do débito atualizada pelo Contador Judicial 

no caso dos processos judiciais, com os valores especificados 

separadamente para Taxa Judiciária e Custas Judiciais;

5. certidão de decurso do prazo sem pagamento;

6. informações dos dados pessoais do devedor: nome completo, CPF ou 

CNPJ, endereço completo com CEP, dados do processo, número, comarca, 

vara, fato, infração e penalidade; valor originário da dívida, bem como o 

termo final e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos 

previstos em lei ou contrato, a origem, natureza, fundamento legal ou 

contratual da dívida;

7. indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização 

monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para 

cálculo;

8. data e número da inscrição no registro de dívida ativa;

9. número do processo judicial ou administrativo;

10. certidão de dívida ativa, contendo os mesmos elementos do termo de 

inscrição autenticada pela autoridade competente.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33427 Nr: 470-52.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Maria Izoton Pezarico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Domingues da Silva, Duilio Piato 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES estes Embargos de Terceiros, 

mantendo a liminar de concessão de manutenção na posse concedida na 

ação principal em apenso n.º 1040-72.2013.811.0036 (32481) em favor 

dos embargados, por conseguinte, extingo este processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:1) INDEFIRO o pedido da embargante de concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita (fls. 432/458).2) INDEFIRO a condenação da 

parte embargante a multa por litigância de má-fé.3) INDEFIRO os pedidos 

de retenção pelas supostas benfeitorias e melhoramento realizados pela 

embargante e de indenização por perdas e danos, por não haver no 

presente feito provas suficientes para dar veracidade a existência dos 

direitos ora alegados.4) REVOGO a decisão inicial deste Juízo que 

suspendeu o trâmite do processo principal em apenso Ação de 

Manutenção de Posse n.º 1040-72.2013.811.0036 (32481).5) CONDENO a 

parte EMBARGANTE, ao pagamento das custas e despesas processuais 

e dos honorários advocatícios sucumbenciais à base de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme estabelece o art. 85, 

§2º do Novo Código de Processo Civil, devido à natureza não tanto 

complexa da presente causa e pelo fato do presente feito ter sido julgado 

antecipadamente.6) TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos 

principais em apenso, Ação de Manutenção de Posse n.º 

1040-72.2013.811.0036 (32481).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitado em julgado, em nada sendo requerido:7) INTIME-SE a parte 

EMBARGANTE para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Após, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32483 Nr: 1041-57.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo, Terezinha Ferreira Pereira, Elso Pereira do Carmo, Elias Pereira do 

Carmo, Eleuze Silva Pereira, Desa Rio das Garças Desenvolvimento 

Energético S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851, Daniel Ostronoff - OAB:19.2980-SP, Pedro Romeiro 

Hermeto - OAB:42.860, Tanara Micheli Anderle Pestana - 

OAB:16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18.776/A, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Francisco Cesar 

Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - MT, Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19177, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE de Ato Jurídico ajuizada pela parte autora e 

a RECONVENÇÃO apresentada às fls. 279/287 pela parte requerida, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015, para isso:1) 

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, CONDENO a 

AUTORA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, 

§2º e §8º do NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo 

percorrido, não vislumbro que este feito tenha exigido do advogado do 

autor a realização de um trabalho excessivo e desgastante, 

principalmente, considerando que houve o julgamento antecipado da 

presente lide.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido:2) INTIME-SE a parte AUTORA para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 962-15.2012.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jacintho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orides Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Poli - OAB:259178/SP, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 962-15.2012.811.0036 (31118)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do exequente juntado à fl. 645/647.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado referente AO VALOR DOS 

HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS conforme condenação presente na 

sentença, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou 

APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes 

do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30718 Nr: 562-98.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Poli - OAB:259178/SP, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:16.506

 Autos nº 562-98.2012.811.0036 (30718)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a serventia integralmente os dispositivos já determinado na 

decisão retro de fl. 128.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15551 Nr: 295-97.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso Rodrigues, Zuleide Aparecida 

Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Vilela de Moraes - 

OAB:7045-B, Christiane Ziehfuss Hesketh Marcondes - OAB:RJ / 

115.905, GLADSTON ALMEIDA CABRAL - OAB:OAB/RJ 159.229, Marco 

Antonio Pires de Souza - OAB:5.170-MT, Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Rodrigues 

Lopes - OAB:84.193/PR, Ludmila Sarita R Simões - OAB:49.595/PR

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, a presente ação formulada pela 

CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, em face do requerido 

PAULO AFONSO RODRIGUES e a sua esposa ZULEIDE APARECIDA 

ALVES RODRIGUES. Por consequência extingo o presente feito nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para isso:1) 

TORNO definitiva a liminar concedida na r. decisão de fls. 117/122.2) 

DECLARO e INSTITUO a existência da servidão administrativa em favor da 

autora constituída nas propriedades pertencentes aos requeridos, 

conforme descriminada na petição inicial. Servidão essa que está 

relacionada à Linha de Transmissão em 500KV, proveniente dos termos 

estabelecidos no Decreto de 26 de fevereiro de 2009 e da celebração do 

contrato nº 011/2009 da parte autora junto a ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica. 3) CONDENO a PARTE AUTORA a pagar a parte 

requerida, a título de indenização pela constituição da mencionada 

servidão administrativa, o valor de R$28.170,00 (vinte e oito mil, cento e 

setenta reais), devidamente atualizado: pela INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA PELO IGP-M (FGV) a qual será contada desde a data de 

24/03/2014 (fl. 273), correspondente ao dia do recebimento do Laudo 

Pericial e pelo acréscimo de JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 

1% (UM POR CENTO) AO MÊS o qual será contado desde a data 

30/04/2010 (fl. 128), correspondente ao dia da imissão na posse do imóvel 

pela parte autora.4) EXPEÇA-SE o respectivo Mandado ao Cartório do 1º 

Serviço Registral da Comarca de Guiratinga, para registro da servidão na 

Matrícula nº 7.642 em que encontra-se inscrita a área serviente em 

comento, conforme disposto no artigo 29 do Decreto-Lei nº 3365/41, COM 

A OBSERVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA ESTÁ RESPONSÁVEL A 

PAGAR TODOS AS CUSTAS CARTORÁRIAS NECESSÁRIAS.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT,22/08/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 51-03.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20.366/PE, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11.624-A, Wilson Alexander D. E. Barufaldi - OAB:47.058, Wilson 

Barufaldi - OAB:7561

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Ordinária Condenatória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, 

posteriormente substituído por ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, em face de ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015, para isso:1) 

CONDENO a REQUERIDA, em favor da parte autora, ao pagamento do 

débito inadimplente referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 13/86606-0 

(antiga 40/00317-5), firmada entre as partes, nos valores apresentados 

nos demonstrativos da conta vinculada pertencente a requerida, juntados 

às fls. 31/33 do presente feito, devidamente atualizado com a aplicação 

dos encargos financeiros acordados na referida Cédula Rural Pignoratícia, 

CONTUDO com o limite dos juros moratórios ao percentual de 2% (dois por 

cento), valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, por memorial 

de cálculos a ser realizado pela parte exequente.2) Em razão da 

sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a REQUERIDA ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e 

§8º do NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo percorrido, 

não vislumbro que este feito tenha exigido do advogado do autor a 

realização de um trabalho excessivo e desgastante.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido:3) 

INTIME-SE a parte REQUERIDA para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5754 Nr: 986-58.2003.811.0036

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Merikoffer Lacreta, Neide Aparecida Motta 

Lacreta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Resina Santaella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO KHAMIS DIAS DA 

MOTTA - OAB:184429/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNEIRO - OAB:8379/MT

 Autos n° 986-58.2003.811.0036 (5754)

Retificação de Registro de Imóveis

Decisão,

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido da parte requerida de fls. 417.

 Dessa forma, CADASTRE-SE no Sistema Apolo a nova advogada 

constituída pela parte requerida (fl. 418), para que possa ser devidamente 

intimada dos atos processuais.

Dando prosseguimento ao feito, com o fundamento no princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como no intuito de 

evitar futuras nulidades, INTIME-SE NOVAMENTE a parte REQUERIDA, por 

meio de sua nova advogada constituída, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTE-SE em relação a petição e documentos constantes às 

fls. 398/403 e 406/411, requerendo o que entender necessário, sob pena 

de preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15181 Nr: 1247-13.2009.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Luiz Heintze, Antonio José dos Santos Heintze, 

João Batista dos Santos Heintze, Rafael Boque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Erta Artmann Heintze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT, Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222 B/MT, Uizania Sobrinho Castanon 

Salustiano - OAB:16.090/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222 B/MT

 Autos n° 1247-13.2009.811.0036 (15181)

Ação de Inventário

Sentença.
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Vistos etc.

Trata-se de inventário dos bens deixados pela “de cujus” ERTA ARTMANN 

HEINTZE, sendo nomeado, por último, o Sr. RAFAEL BOQUE DA SILVA 

como Inventariante, conforme decisão de fls. 159/159v.

O Inventariante à época NILTON ANTONIO HEINTZE apresentou as 

primeiras declarações (fls. 42/636), informando os bens da falecida e 

indicando os legítimos herdeiros, por fim requereu a ratificação do 

presente termo.

As primeiras declarações foram retificadas pelo novo inventariante 

nomeado à época VALMIR LUIS HEINTZE às fls. 94/95.

Observa-se que às fls. 98/110 o inventariante informou e juntou nos autos 

o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão 

de Direitos Hereditários”, em que consta a cessão dos direitos hereditários 

de todos os herdeiros para os cessionários INACIO CAMILO RUARO e a 

sua esposa DEIZE ROSANGELA WEISS RUARO.

Houve a realização do Auto de Avaliação dos bens do Espólio realizado 

pelo Oficial de Justiça Avaliador (fls. 116/117).

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou o seu parecer (fls. 

124).

Na decisão de fls. 159/159v foi determinado a remoção do inventariante 

VALMIR LUIZ HEINTZE e a nomeação do terceiro idôneo RAFAEL BOQUE 

DA SILVA para que assumisse o referido cargo e concedesse 

continuidade ao presente feito.

O atual inventariante devidamente intimado apresentou a Guia de 

Recolhimento do Imposto de Transmissão “causa mortis” – ITCD (fls. 

166/166v), bem como requereu na petição de fls. 163, como últimas 

declarações, a substituição processual do cedente INACIO CAMILO 

RUARO pelos novos cessionários dos direitos hereditários MARCELO 

RUARO e MURILO ANTONIO RUARO, de modo que na sentença 

homologatória seja realizada a devida expedição de carta de adjudicação 

em favor dos referidos cessionários, nos termos do “Instrumento 

Particular Cessão de Direitos Hereditários” juntado às fls. 164/165.

A Fazenda Pública Estadual foi devidamente citada e intimada a manifestar 

nos autos, instante em que requereu do inventariante a juntada de 

certidões negativas (fls. 171/172), documentos esses que foram 

devidamente apresentados nos autos pelo inventariante às fls. 179v/181.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Uma vez que as exigências legais foram todas atendidas pelos 

interessados, e considerando ainda a adequação do plano de divisão, 

entendo não haver qualquer óbice à homologação da partilha amigável.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza os legais 

e jurídicos efeitos, o esboço de partilha juntado pela Inventariante às fls. 

98/110 e 163/165, configurado na cessão e transferência integral dos 

direitos hereditários pertencentes aos herdeiros, em benefício dos 

cessionários habilitados nos autos MARCELO RUARO e MURILO ANTONIO 

RUARO, conforme “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e 

Venda e Cessão de Direitos Hereditários” assinados por todos os 

herdeiros, em favor do cessionário INACIO CAMILO RUARO (100/110) e, 

por fim, nos termos do “Instrumento Particular Cessão de Direitos 

Hereditários” em que o cedente INACIO CAMILO RUARO cede aos novos 

cessionários MARCELO RUARO e MURILO ANTONIO RUARO todos os 

direitos hereditários do Espólio de Erta Artmann Heintze (fls. 164/165). 

Tudo isso ressalvados os erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros e, ainda, o disposto no art. 553 do Novo Código de Processo 

Civil.

Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC.

1) Sem condenação ao pagamento das custas, uma vez que já foram 

quitadas durante o trâmite processual e sem condenação aos honorários 

advocatícios.

2) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

3) NOTIFIQUE-SE o Estado do Mato Grosso da presente sentença 

homologatória, com CARGA/REMESSA dos autos, devido a necessidade 

de análise de todo processo pela entidade federativa.

4) NOTIFIQUEM-SE a Fazenda Pública Federal e a Fazenda Pública 

Municipal, por meio dos CORREIOS (AR), da presente sentença 

homologatória, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se no 

feito caso haja algum interesse na demanda.

Transitado em julgado a sentença:

5) EXPEÇA-SE o competente formal de partilha.

6) EXPEÇA-SE a respectiva CARTA DE ADJUDICAÇÃO em benefício dos 

cessionários MARCELO RUARO e MURILO ANTONIO RUARO, adjudicação 

essa correspondente a todos os direitos hereditários do Espólio de Erta 

Artmann Heintze, nos termos dos Instrumentos Particulares de fls. 100/110 

e 164/165, incumbindo os cessionários o pagamento de eventuais Taxas 

Cartorárias, pois não são beneficiários da Justiça Gratuita.

Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 2116-29.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 56.

Guiratinga - MT, 22 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 567 Nr: 63-76.1996.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnaldo Tonellotto, Maria Aparecida Prates 

Tonellotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleophanes Lopes Domingues, Rita Anicesio 

Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11.624-A, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 63-76.1996.811.0036 (567)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da exequente juntado às fl. 481/486.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado referente AO VALOR DOS 

HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS conforme condenação presente na 

sentença, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou 

APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes 

do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15407 Nr: 151-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daltron Edson dos Santos Damian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Cesar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:75346/SP

 Autos n° 151-26.2010.8.11.0036 (15407)

Ação de Reintegração de Posse

 Decisão.

Vistos etc.

1) Diante do conteúdo da Certidão de fl. 400, DETERMINO a reiteração da 

expedição da Carta Precatória juntada à fl. 390, considerando que a parte 

quitou devidamente as custas para distribuição da missiva, conforme 

petição e comprovantes de fls. 397/399.

2) Após, INTIME-SE a parte autora da devolução da outra Carta Precatória 

juntada às fls. 401/413, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE 

nos autos o endereço atualizado da sua testemunha arrolada Bonifácio 

Feliciano de Andrade, sob pena de presunção de desistência da oitiva da 

testemunha.

3) Após o cumprimento de todas essas determinações, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM os autos conclusos para novas deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57186 Nr: 1238-36.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Assad Negrelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaida Garcia Inácio, Marcelino Lebrero Mangas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Vitor Sheffer - 

OAB:13.080, SARAH BEZERRA SCHEFFER - OAB:24291/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 69.

Guiratinga - MT, 22 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14713 Nr: 784-71.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Carolina Oliveira 

Lopes Arguello - OAB:15.330, Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Jeancarlos Ribeiro - OAB:7179

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado 

da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2116 Nr: 278-47.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, BANCO DO BRASIL S/A - OAB:BANCO 

BRASIL, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

691/692, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. DEIXO de condenar as 

partes as custas processuais, pois observa-se que elas já foram quitadas 

durante o trâmite processual. DEIXO de condenar as partes ao pagamento 

dos honorários advocatícios, pois conforme o acordo realizado entre as 

partes, cada qual arcará com as verbas dos seus respectivos 

patronos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56708 Nr: 1046-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimara Ferreira - 

OAB:22875-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1046-06.2018.811.0036 (56708)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação (ref.40), defiro o pedido de dilação de 

prazo por mais 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, diga a parte autora.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50426 Nr: 2211-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 2211-25.2017.811.0036 (50426)

 Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos promovida pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em benefício da assistida, menor 

impúbere NAYANDA NASCIMENTO SOUZA, representada por sua 

genitora e guardiã, Sra. JOESLAINE NASCIMENTO BISPO, em face de 

FÁBIO SILVA DE SOUZA, todos qualificados.

 Durante o trâmite processual, foi juntado nos autos o Recibo Bancário de 

Pagamento de Prestação Alimentar de fls. 45, e em audiência de 
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conciliação (fl. 72) o executado efetuou o pagamento do saldo da dívida 

exequenda, diretamente à genitora da autora, tendo sido certificado no 

termo da referida audiência a quitação do valor total de débito alimentar, 

ora perseguido.

Instado a se manifestar, a Defensoria Pública pugnou pela extinção do 

presente feito, devido a satisfação da obrigação alimentar.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Diante das alegações da parte exequente, a parte devedora efetuou o 

pagamento do débito alimentar mencionado na exordial.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

1) Caso ainda não tenha feito, RECOLHA-SE o mandado de prisão civil 

expedido em desfavor do executado, realizando as respectivas baixas 

junto à Delegacia de Capturas e no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

2) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Publique-se.

Expeça-se o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 2693-70.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo nº 2693-70.2017.811.0036

Código: 51579

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta à Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 18/10/2018, às 

13h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório da ré;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, JOSÉ DA SILVA MONTEIRO, para que compareça 

à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47593 Nr: 884-45.2017.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Feitosa da Silva, Helio Henrique de 

Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Autos n: 884-45.2017.811.0036

Código: 47593

Auto de Prisão em Flagrante

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante dos indiciados CÍCERO FEITOSA 

DA SILVA e HELIO HENRIQUE DE SOUZA BRITO, pela prática, em tese, 

dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, conforme 

se vê nas informações trazidas no Auto de Prisão em Flagrante.

O Flagrante já foi homologado às fls. 30/36, sendo que no mesmo ato foi 

determinada a conversão do flagrante para a prisão preventiva do 

acusado HELIO HENRIQUE DE SOUZA. No que respeita o acusado CÍCERO 

FEITOSA DA SILVA, foi concedido ao acusado liberdade provisória sem 

fiança e aplicado a este medidas cautelares diversas da prisão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público já propôs 

Ação Penal nº 1014-35.2017.811.0036 (47852) contra os mencionados 

réus, pelos crimes em tela, inclusive com a prolação de sentença 

definitiva. Desta forma, é possível concluir que o presente incidente 

processual de comunicação de prisão em flagrante cumpriu seu objeto, de 

forma que não resta alternativa senão arquivar.

Por oportuno, deixo de analisar a informação contida da carta precatória 

acostada a fl.83, em razão da extinção da a punibilidade do réu CÍCERO 

FEITOSA DA SILVA, declarada por sentença, em razão de sua morte 

comprovada nos autos principais da ação penal (47852), com fulcro no 

artigo 107, I do Código Penal.

 Decido.

Ante o exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu objetivo, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49306 Nr: 1720-18.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRdS, IVSR, VMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo nº 1720-18.2017.811.0036

Código: 49306

Ação de Guarda

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido do Ministério Público formulado as Ref. 72. 

REMETAM-SE os arquivos de áudio e vídeo ao Parquet como solicitado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-12.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Contestação e documentos em PDF.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73048 Nr: 710-55.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Manhões de Souza Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:17939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERIDA, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 509,66 (quinhentos e nove reais e sessenta 

e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ da parte requerida 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5º da CNGC/TJMT. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

381,13(trezentos e oitenta e um reais e treze centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 128,53(cento e vinte e oito reais e cinquenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 12/2018/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - MT , no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 

25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, torna público a abertura do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado para estudantes do curso de nível superior em 

Direito, cadastro de reserva, para a Comarca de Itiquira, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Tornar público a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento 

de Estagiários nesta Comarca de Itiquira/MT.

1.2 O processo seletivo visa a formação do cadastro de reserva no 

quadro de estagiários remunerados da Comarca de Itiquira, para 

estudantes de nível superior em Direito.

 1.3 O estágio será realizado nas unidades judiciais da Comarca.

 1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

 1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e do Edital n.º 

14/2012-GSCP e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 

por igual período.

 1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em 

uma prova objetiva.

 1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital.

 1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, 

distribuídas em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da 

Instituição, sem prejuízo das atividades discentes.

 1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

 1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 

158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

 1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

 1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25/9/2008.

 2 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR

 2.1 Estar freqüentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação superior.

 2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso, 

reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, e que estejam cursando, 

no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, .

 2.3 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

 3 DA INSCRIÇÃO

 3.1 As inscrições serão realizadas somente pessoalmente de forma 

gratuita e recebidas, exclusivamente, no endereço do Fórum da Comarca 

de Itiquira, Rua Mao Grosso, n.º 140, Centro, no período de 27 de Agosto 

de 2018 a 27 de setembro de 2018, no horário das 13:00 às 19:00 horas.

3.1.1 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

 3.2 A Diretoria do Foro da Comarca de Itiquira não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 

de dados.

 3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, que poderá ser excluído do processo 

seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem 

como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem 

prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 3.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

 3.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará em edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no mural no átrio do Fórum.

 4 DAS VAGAS

 4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio 

do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo 

com as vagas disponibilizadas neste edital e as que surgirem durante o 

prazo de validade da seleção.

 4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à 

apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios 

do vínculo com a instituição de ensino conveniada.

 4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até 

o limite de 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso.

 5 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

 5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro 

de 1999; pelo art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de 

Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 

novembro de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de 

Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos 

termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

 5.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados portadores de deficiência os candidatos que se 
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enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas no estágio:

 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho das funções.

 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 Hz, 

1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz.

 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

 5.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no processo seletivo, o candidato portador de deficiência deverá, no ato 

da inscrição:

 a) Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para a Diretoria do Foro da Comarca de Itiquira, atestado 

médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o 

grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;

 b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas no estágio, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

 c) Os documentos previstos nas alíneas "a" e "b" deverão ser postados 

via correio, por carta registrada com AR, até o dia 12/04/20416, para o 

seguinte endereço: Fórum Dês Francisco Bianco Filho, Rua Mato Grosso, 

140,Centro, Itiquira/MT, CEP. 78790-000.

 5.3.1 A data da emissão do atestado médico referido no subitem 5.3., 

alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da 

publicação deste edital.

 5.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga de que trata o presente subitem, 

passando, o candidato, automaticamente, a concorrer às vagas com os 

demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os 

outros requisitos previstos neste edital.

 5.5 O candidato portador de deficiência que necessitar de condição 

especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha de 

Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual 

for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições propiciadas 

aos demais candidatos.

 5.6 O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo 

e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse 

documento.

 5.7 O candidato portador de deficiência participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao 

conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas.

 5.8 Os candidatos portadores de deficiência ficam submetidos à mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.

 5.9 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos portadores 

de deficiência, serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, 

em estrita observância à ordem de classificação no processo seletivo.

 5.10 A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

 5.11 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição 

conforme as instruções constantes deste edital será considerado 

inabilitado para participar da seleção.

 6 DO EXAME DE SELEÇÃO

 6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data de 06 de 

outubro de 2018, das 13h às 16h, no Recinto do Fórum sito à Rua: Mato 

Grosso nº 140, Centro, Município de Itiquira/MT.

 6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos 

antes do início da prova.

 6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer 

outro documento que contenha foto.

 6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

 6.5 Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

 6.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I 

deste Edital.

 6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. 

Cada questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, 

c, d).

 6.8 Para os candidatos do curso de Direito, a prova constará de 10 (dez) 

questões de Português, 10 (dez) de Noções de Informática e 20 (vinte) de 

Noções de Direito (Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e 

Processual Penal). Para os demais candidatos, de nível superior, a prova 

constará de 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais (Atualidades), 

10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 10 (dez) 

de Noções de Informática, cujo conteúdo programático está descrito no 

Anexo I deste Edital.

 6.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento por meio de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

 6.10 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

 6.11 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

 6.12 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais 

responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais 

candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo.

 6.13 A ausência do candidato no local e horário designados para a 

realização das provas importará na sua eliminação.

 7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

 7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no 

mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acertos na prova objetiva

 7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

 7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que:

 a) Tiver cumprido maior parte do curso;

 b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

 c) Tiver maior idade.

 7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

na prova objetiva.

 7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça 

Eletrônico e no átrio do Fórum da Comarca de Itiquira/MT.

 7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

 8 DOS RECURSOS

 8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 

da publicação do Edital, quanto:

 a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição;

 b) Ao gabarito provisório;

 c) Ao resultado final do Processo Seletivo.

 8.2 Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço 

eletrônico: itiquira@tjmt.jus.br

 8.3 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e 

decididos pelo Juiz Diretor do Foro.

 8.5 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

 8.6 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 
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os candidatos, independentemente de terem recorrido.

 9 DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO

 9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Juiz Diretor do 

Foro.

 10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

 10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os 

seguintes requisitos:

 a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

 b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior em direito, atestados pela instituição de ensino;

 c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos;

 d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;

 e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

presentes no Termo de Compromisso.

 10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Gestão 

de Recursos Humanos da Comarca de Itiquira, obedecendo-se à ordem de 

classificação e o número de vagas existentes. É responsabilidade do 

candidato informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço 

eletrônico: itiquira@tjmt.jus.br.

 10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

 a) Cópia do RG (Identidade) e CPF;

 b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

 c) Ficha Cadastral preenchida (Anexo II);

 d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.)

 e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual 

conste estar matriculado;

 f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH (Anexo III).

 10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados desistentes, 

seguindo-se à nomeação do próximo classificado.

 11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários:

 a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia 

julgar útil ao aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita;

 b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 

atividade;

 c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o 

andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de 

documentos diversos;

 d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade;

 e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências;

 f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a 

movimentação dos processos;

 g) Preparar os autos para o processamento;

 h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos;

 i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico);

 j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual;

 k) Pesquisar e juntar petições;

 l) Acompanhar audiências;

 m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e 

prestando informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas 

pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas 

específicas de cada curso.

 12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES

 12.1 É vedado ao estagiário:

 a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

 b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 

função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte;

 c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a 

tramitação de autos do seu interesse particular ou de clientes, ou 

obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem;

 d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos 

à função;

 e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 

responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes 

ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário.

 12.2 São deveres do estagiário:

 a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores;

 b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em 

razão de seu aprendizado;

 c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral;

 d) Utilizar crachá de identificação;

 e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio;

 f) Pontualidade e disciplina;

 g) Vocabulário adequado.

 13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e 

de classificação.

 13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

 13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

 13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

 13.5 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente Edital. Publique-se. Afixe-se no átrio do Fórum para 

conhecimento geral.

Itiquira, 17 de agosto de 2018

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO I

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 NÍVEL SUPERIOR - DIREITO

 PORTUGUÊS

 1) Ortografia Oficial.

 2) Acentuação Gráfica.

 3) Flexão Nominal e Verbal;

 4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.

 5) Emprego de Tempos e Modos Verbais

 6) Vozes do Verbo.

 7) Concordância Nominal e Verbal.

 8) Regência Nominal e Verbal.

 9) Ocorrência de crase.

 10) Pontuação.

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA

 1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador 

de arquivos, gerenciador de impressão.

 2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas.

 3) Noções básicas do Word.

 4) Noções básicas de Excel.

 5) Gerenciamento de arquivos.

 6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.

 NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

 1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da 

Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais.

 2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. 

Dos direitos e deveres individuais e coletivos.

 3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. 

Hipóteses constitucionais de perda de nacionalidade.

 4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da 

união. Dos estados federados. Dos municípios. Da administração pública.

 5) Dos servidores públicos.

 6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça.

 7) Do Poder Executivo.

 8) Do Poder Legislativo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 576 de 684



 9) Da Ordem Social.

 10) Da Seguridade Social.

 NOÇÕES DE DIREITO CIVIL.

 1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do 

Domicílio.

 2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens.

 3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos 

atos ilícitos.

 4) Da prescrição e decadência.

 NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 

internacional.

 2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão 

e extinção. Pressupostos processuais, tipos de procedimentos.

 3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão.

 4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades.

 5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça.

 6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores.

 7) O Litisconsórcio.

 8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação 

a lide, chamamento ao processo e assistência.

 9) Dos atos processuais.

 10) Da petição inicial: conceito e requisitos.

 11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação.

 12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, 

reconvenção.

 13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e 

procedimentos.

 14) Da audiência.

 15) Da sentença.

 16) Da coisa julgada.

 NOÇÕES DE DIREITO PENAL

 1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A 

lei penal no tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de 

causalidade.

 2) Crime consumado, tentado e impossível.

 3) Crime doloso e culposo.

 4) Causas excludentes de responsabilidade.

 5) Da imputabilidade penal.

 6) Das penas: espécies, cominação e aplicação.

 7) Da suspensão condicional da pena.

 8) Do livramento condicional.

 9) Das medidas de segurança.

 10) Da extinção da punibilidade.

 NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

 1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e 

em relação às pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial.

 2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação 

Penal pública. Ação Penal Privada.

 3) Competência: critérios de determinação e modificação.

 4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações 

constitucionais da prova, sistemas de apreciação.

 5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos 

assistentes e auxiliares da justiça.

 6) Da prisão e da liberdade provisória.

 7) Das citações e intimações.

 8) Forma lugar e tempo dos atos processuais.

 9) Dos atos processuais.

 10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de 

terceiros.

 11) Dos prazos.

 12) Da Sentença.

 13) Da coisa julgada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46373 Nr: 2305-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cd2OdI, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Dr. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira, nomeio como defensor(adativo o 

Dr. . Robinson Castro Miranda, com escritório na Rua Praça Serafim de 

Carvalho, 39-B, Centro, na cidade de Itiquira/MT para ingressar com a 

Ação de Investigação de Paternidade em favor de Adriana Alves Moraes 

em face de Jean Lucas Ventura Bueno a tramitar perante a Secretaria da 

Vara ùnica desta Comarca.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46510 Nr: 2403-19.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino 

Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58203 Nr: 1685-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heldo Rodrigues Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, ante a juntada aos 

autos do atestado de conduta carcerária do Reeducando (ref. 14), 

impulsiono o feito para vista à defesa e ao Ministério Público para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestem quanto ao direito de 

progressão de pena do recuperando.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-22.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UENDRE CAMPOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

CATIANE CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora acerca da sentença homologatória.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-39.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CARLOS DORNEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

VIRGILINA PAULINO DE MELO E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 06/09/2018, às 8:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-24.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 06/09/2018, às 8:30 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42107 Nr: 1570-38.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Soares de Queiroz ME, Adenilson 

Soares de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

da certidão retro.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 39284 Nr: 273-93.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte requerente intimada, a fim de que se manifeste, haja vista o 

teor da certidão retro.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47853 Nr: 768-69.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40769 Nr: 803-97.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47896 Nr: 797-22.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA DAS GRAÇAS BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 578 de 684



Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47818 Nr: 742-71.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA DAS GRAÇAS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 961-26.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Arantes Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48651 Nr: 1229-41.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DIAS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7583 Nr: 2429-40.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VIEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 560-90.2015.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45254 Nr: 1617-75.2017.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 
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Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana dos Santos, Josimar Pedroso Alves, 

Anavia Pedroso Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo para os fins e efeitos legais, nos 

termos do art. 200 do Código de Processo Civil. Defiro prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada de procuração, na forma requerida pelo douto 

advogado. Nos termos do artigo 335 do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. Assim, não se tendo logrado 

êxito na formulação de acordo que abrangesse o objeto integral da lide, 

passa a fluir, desta data, o prazo para oferecimento de contestação. 

Expeça-se compromisso definitivo de guarda, devendo ser firmado em 05 

(cinco) dias pelos genitores e avó paterna. Aguarde-se relatório do estudo 

psicossocial determinado à ref. 04. EXPEÇA-SE ofício direcionado ao 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Jauru/MT, 

solicitando informações a respeito da inclusão das menores G. dos S. A. 

e, M. dos S. A., no SFV (Serviço de Fortalecimento de Vínculos). Com as 

juntadas, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público. Desde já, fica designada 

audiência de instrução para o dia 29 de janeiro de 2018, às 13h (MT). 

Saem os presentes intimados.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44781 Nr: 1349-21.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE RIBEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, haja 

vista o teor da certidão retro.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40802 Nr: 815-14.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Marin Domingues, Francisca Jardim Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, haja 

vista o teor da certidão retro.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 43451 Nr: 596-64.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDONÇA FALCI, Orlando Falci, 

Antonia Mendonça Falci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR GOMES 

ALBUQUERQUE - OAB:36165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, haja 

vista o teor da certidão retro.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 1385-34.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MACEDO, CLELIA 

APARECIDA PUPIM MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, haja 

vista o teor da certidão retro.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34854 Nr: 77-60.2015.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO IVOGLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA ZUNCHETTI COMBUSTIVEIS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658, Wilson 

Saenz Surita Junior - OAB:MT0007302A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:16.657, Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB:MT 8.311, Luiz 
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Nelson Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 15.130

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35872 Nr: 523-63.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE NORIVALDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34265 Nr: 1309-44.2014.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste, requerendo 

o que entender pertinente, haja vista o teor da certidão retro.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44555 Nr: 1203-77.2017.811.0047

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.S.Moura Materiais de Construções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA C. C. SANCORÉ COMÉRCIO ME, Anália 

da Cunha Cordeiro Sancoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVYLSON SOARES DE MOURA - 

OAB:16896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Em cumprimento à determinação retro, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 01/10/2018, às 15h30.

2. Sejam as partes intimadas, através de seu(s) patrono(s), via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJe, para que fiquem cientes da data acima 

designada.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44555 Nr: 1203-77.2017.811.0047

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.S.Moura Materiais de Construções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA C. C. SANCORÉ COMÉRCIO ME, Anália 

da Cunha Cordeiro Sancoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVYLSON SOARES DE MOURA - 

OAB:16896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Isso posto, DETERMINO que cumpra a integralidade do decisum anterior – 

Ref. 16 -, ou seja, certifique se ocorreu a regular intimação da requerida e 

o decurso in albis do prazo de 15 (quinze) dias, fixado para a 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL localizado na Avenida Padre Nazareno 

Lanciotti, n. 853, Município de Jauru-MT, e, em caso positivo, expeça o 

MANDADO DE DESPEJO para o cumprimento forçado da ordem, caso 

necessário com emprego de força, inclusive arrombamento e nos termos 

da Lei n. 8.245/91, art. 65 e §§ -, devendo o locador providenciar os meios 

e eventual depositário para a hipótese de inércia do locatário, assim como, 

DESIGNE A AUDIÊNCIA como outrora já determinado e intime as partes, 

ainda que irresignado com isto a parte requerente. Por fim, INDEFIRO os 

demais pedidos apresentados por ambas as partes, porque muitos em 

fase prematura ou impertinentes ao momento processual atual. Intime. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-10.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))
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MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-54.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000058-32.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-27.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-09.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-24.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-55.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-42.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-94.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11286 Nr: 935-64.2010.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, apresentar dados bancários com 

fins a expedição de alvará de levantamento de valores.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22109 Nr: 126-69.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEMIRO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:MT-12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco)dias, apresentar dados 

bancários com fins à expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21150 Nr: 215-29.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AURÉLIO APARECIDO DE PAIVA, JOSE 

MARIA DE PAIVA, ORLANDA CAMILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ALVES - OAB:9.416, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, 

FERNANDA MAMEDE BECK - OAB:13621, JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JUNIOR - OAB:5646, LAURA F. P. SOUZA WILLON - OAB:10637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

requerer o que entender de direito, tendo em vista a habilitação dos 

herdeiros efetuada, no prazo de 10 (dez) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 1247-93.2017.811.0048

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos em correição.

1. Defiro cota ministerial de Ref: 63 suspendo o andamento do presente 

feito até a apreensão do menor.

2. Após, a apreensão do menor remeta-se os autos ao Ministério Público 

para análise do pedido de internação.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41737 Nr: 1243-44.2010.811.0099

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADIVAIR PERES DO CARMO, ANA IZABELSOUZA DE ALECRIM PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MIRANDA DE MATOS - 

OAB:21751-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o patrono 

dos Requerentes, para que se manifeste a respeito das informações 

juntadas aos autos, requerendo o que entender oportuno.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27487 Nr: 642-21.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE CARDOSO DE SOUSA, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÍLIO TENÓRIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos em correição.

1. Diante da juntada de Ref: 79, dê-se vista à Defensoria Pública, para 

requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24752 Nr: 752-54.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE NAIARA SOARES DA SILVA, EJSDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER LUCAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 73 , assim intime-se o 

executado, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º).

3. Após, decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública, após o Ministério Público.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24989 Nr: 879-89.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIR PERES GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de IZAIR PERES GUERREIRO, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada à parte autora permaneceu inerte.

Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de IZAIR PERES GUERREIRO, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, sendo que 
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merece prosperar as alegações do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, quanto a aplicação da taxa de juros para a correção dos 

valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por IZAIR PERES 

GUERREIRO, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado 

em Ref: 85 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo 

para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 21 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40810 Nr: 3216-46.2017.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDS, SILVANA LÚCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 10, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 13).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 21 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45159 Nr: 1820-97.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DUCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

conforme fundamentação supra, ficando a parte autora isenta do 

pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de parte 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.3.2. Deixo de condenar ás 

custas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiária da 

justiça gratuita.3.3. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.3.4. P.R.I. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 21 

de agosto de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29377 Nr: 148-25.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSÉ PAULA DA 

SILVA. - OAB:16068, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - 

OAB:18970/O

 Vistos em Correição.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realizar 

audiência de instrução e julgamento do feito em busca da entrega do 

devido processo legal. Assim, defiro o pedido retro e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/09/2018, às 14h45min (horário oficial 

de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão comparecer acompanhadas de 

seus Advogados.

2. Saliente que os Advogados DEVERÃO comparecer com as 

testemunhas que pretendem ouvir durante a oralidade, à inteligência do 

artigo 455 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, deverão os 

causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do novo Código 

de Processo Civil.

3. Intime-se o(a) membro do Ministério Público.

4. Intimem-se, as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33248 Nr: 1795-55.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Vistos em correição.

1. Diante da inércia da advogada nomeada ativa em Ref: 18 e tendo em 

vista que até a presente data não fora apresentada a contestação, vejo 

por bem, nomear outro (a) advogado (a). Assim, NOMEIO o Dr. Bruno 

Cesar Brandão Prado, inscrito na OAB/MT nº. 24.749/O, como Defensor 

Dativo do requerido nestes autos, devendo o (a) mesmo (a) ser intimado 

(a) para apresentar contestação no prazo legal.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada o Defensor Dativo cobrar do assistido, honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

03 (três) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser 

executado frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

4. Intimem-se, inclusive o (a) curador (a) nomeado (a). Expeça-se o 

necessário, se o caso. Cumpra-se.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45993 Nr: 2157-86.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENTA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 
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JUNIOR - OAB:22128/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando aos autos comprovante de endereço em seu 

nome haja vista que o comprovante juntado nos autos está em nome de 

terceiros ou outro documento que comprove a requerente reside no 

endereço indicado na inicial (contrato de aluguel, contrato de compra e 

venda, escritura, entre outros) sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36976 Nr: 1607-28.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEIDE GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 Vistos em correição.

1. Ao compulsar os autos, verifico que em Ref: 17, foi acostado certidão 

de casamento da parte autora, porém, observo que ainda resta pendente 

para a instrução do feito o comprovante de endereço da requerente. 

Assim, ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a 

comprovação do alegado na exordial, desatendendo o que determina o 

inciso II do art. 319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 

10 (dez) dias, acostando aos autos comprovante de endereço, sob pena 

de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20296 Nr: 305-71.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROVALE POÇOS ARTESIANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272, MARIA AUXILIADORA ARAÚJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, ELDER VINICIUS 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:20936/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 Fica Vossa Senhoria INTIMADA para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo para 

distribuição da Carta Precatória na Comaca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11232 Nr: 881-98.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA OHARA LTDA, ODAIR JOSÉ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o(a) procurador(a) da 

parte requerente para indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ., no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11232 Nr: 881-98.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA OHARA LTDA, ODAIR JOSÉ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em consulta direta deste Magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do requerido.

 Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68657 Nr: 598-76.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre o teor do Ofício de fls. 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76068 Nr: 1030-27.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A IDENTIFICAR "VULGO TATUAGEM"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o advogado do Réu para apresentar 

defesa preliminar no prazo legal.

Comarca de Matupá
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67905 Nr: 1549-30.2017.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1549-30.2017.811.0111 (Código 67905)

Classe – Assunto: Possessória

Requerente: Adolfo Gonçalves Pereira

Requerido: Claudinei Gonçalves Pereira

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por ADOLFO 

GONÇALVES PEREIRA em face de CLAUDINEI GONÇALVES PEREIRA, 

ambos qualificados nos autos.

Em decisão fundamentada, foi deferida a medida liminar para reintegrar o 

requerente à sua posse.

Citado, o requerido apresentou contestação, alegando que o imóvel 

também lhe pertence por força da herança deixada pelo espólio de sua 

mãe, postulando pela produção de prova durante a instrução processual.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 A parte requerida controverte quanto a propriedade do bem, alegando 

que este faz parte do espólio da sua mãe e, portanto, possui a 

propriedade do imóvel no limite de sua quota-parte, bem como que não 

houve o alegado esbulho, eis que o requerente voluntariamente entregou o 

imóvel para usufruto do requerido.

Feitas essas considerações, intimem-se as partes para indicarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando-as 

pormenorizadamente, sob pena de indeferimento.

 Dada à informação constante da peça de defesa, intime-se o requerido 

para que compareça ao escritório do advogado dativo nomeado em seu 

favor.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 1418-60.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1418-60.2014.811.0111 (Código 55340)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Requerente: Ana Rita da Silva Marafon

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Traslade-se cópia da sentença prolatada nos autos dos embargos à 

execução para estes autos, de modo que revogada a suspensão, deve a 

execução voltar à sua marcha processual.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, com observância dos termos da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66980 Nr: 989-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 66980.

Processo nº 989-88.2017.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref.21, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Ruy Portella de Souza e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

MARCELO PIMENTEL o advogado Kassio Roberto Pereira, que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de Ref. 12.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65327 Nr: 115-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:23125 O, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado SILVANO BARBOSA DE SOUZA, já 

qualificado nos autos nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/06.Passo à individualização da pena, na 

forma do art. 68 do Código Penal:A pena cominada para o delito previsto 

no artigo 147 do Código Penal é a detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, 

ou multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

normal à espécie, nada tendo a se valorar. O acusado não possui 

antecedentes criminais.Quanto à conduta social e personalidade, não há 

elementos para descortiná-las, diante da ausência de aferição 

especializada. As circunstâncias não acarretam aumento de pena.As 

consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo.Os motivos, de igual 

forma, são inerentes ao tipo penal.O comportamento da vítima não deve 

ser considerado influente para a prática delituosa.Analisando, pois, o 

conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção.Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância 

atenuante. Todavia, presente a circunstância agravante de pena prevista 

no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual, passo a 

dosá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.Indo à terceira fase 

de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (um) 

mês e 05 (cinco) dias de detenção.Fixo o regime ABERTO para início do 

cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o 

acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a 

pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a 

substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas 

para promover a recuperação do condenado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 995-32.2016.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVRDCF, PGNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 
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Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 995-32.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61983

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi determinado o arquivamento do 

feito em relação ao menor Pablo Gabriel Nunes Costa, tendo em vista que 

atingiu a maioridade.

No entanto, em relação ao adolescente Paulo Vinícius Rocha do Carmo, 

DETERMINO o prosseguimento do feito.

Portanto, ante o teor da certidão de Ref. 37, RENOVE-SE a intimação do 

advogado nomeado para que se manifeste acerca da decisão de Ref. 29, 

no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto que, 

mesmo regularmente intimado deixou de se manifestar em favor do menor 

infrator para o qual foi nomeado.

No mais, cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado 

à sua entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59171 Nr: 1693-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação do menor infrator DANIEL SARAIVA DA CRUZ, julgo 

EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Considerando que a CNGC 

dispõe em seu art. 1.387 sobre a desnecessidade de intimação do 

acusado nas hipóteses de sentenças extintivas, por aplicação análoga, 

determino o ARQUIVAMENTO do feito independentemente de intimação do 

menor infrator.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 21 de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60575 Nr: 419-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO ARMANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 419-39.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60575.

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a Defesa, adiantadamente, apresentou 

suas alegações finais por memoriais (Ref. 109), o que implica inversão na 

ordem estabelecida pelo artigo 403 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, para que não haja prejuízo ao acusado e eventual nulidade 

em razão da inversão da ordem de apresentação dos atos processuais, 

INTIME-SE a Defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

novos memorias ou ratifique os já apresentados.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Matupá/MT, 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52858 Nr: 994-52.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52858

Processo nº 994-52.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

 Requerente: Ângelo Fernandes de Melo

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 95. Explico.

Considerando o teor da sentença de fls. 89-90, observo que a 

manifestação de fls. 95 está equivocada, visto que a Impugnação à 

Execução foi julgada improcedente e os valores apresentados pela parte 

executada não condizem com os da sentença retro.

Sendo assim, MANTENHO a determinação de fls. 92, em que homologou os 

cálculos de fls. 74-75 e, DETERMINO o cumprimento integral da sentença 

de fls. 89-90.

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34567 Nr: 1879-71.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORENTINA GARSTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34567.

Processo nº 1879-71.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Fiorentina Garstka

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

Processo em ordem.

Aguarde-se o julgamento do recurso especial nº 2018/0123516-7, pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51181 Nr: 1074-50.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51181.

Processo nº 1074-50.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Ari Pimentel

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Matupá /MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 1361-86.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29109

Processo nº 1361-86.2007.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

 Requerente: João Bonfim

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a sentença prolatada nos autos de nº 

478-27.2016.811.0111, após o traslado das peças necessárias, INTIME-SE 

o patrono do embargado para se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo embargante (art. 535, § 4º CPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, volvam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 1677-31.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32662.

Processo nº 1677-31.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cezar da Silva Bispo

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a petição retro, determino a expedição de RPV nos termos 

do novo sistema operacional.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá /MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35392 Nr: 234-74.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35392

Processo nº 234-74.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Francisca Alves Pereira

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da determinação nos autos em apenso (Código 

nº 52507; nº 656-78.2013.811.0111).

Após, intime-se a parte requerente para promover o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52428 Nr: 577-02.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52428

Processo nº 577-02.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Lourdes Pereira Araujo

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos.

Processo em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 80-80v.

Após, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixa e 

anotações necessárias.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32673 Nr: 1690-30.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NAURA VELLOZO RIBEIRO, FERNANDO 

ANTONIO RIBEIRO, SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO, SEBASTIANA MARIA 

RIBEIRO, ODETE APARECIDA VELLOZO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32673

Processo nº 1690-30.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Exequentes: Espólio de Neura Velloso Ribeiro e outros.

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os valores depositados nos autos 

foram devolvidos para Conta Única do Tesouro Nacional, conforme 

informações de fls. 146-146v.

Diante disso, considerando o interesse da parte requerente na expedição 

de novo Ofício Requisitório, bem como a informação de conta para 

levantamento dos valores, expeça-se novamente a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66019 Nr: 488-37.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARR, MPDEDMG, IARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 23482

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para 

CONDENAR o requerido JÚNIOR PAULO ALONSO a pagar a importância 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, à título 

de alimentos, em favor de seu filho ÍTALO ARIEL RIBEIRO ALONSO. 

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sendo a 

parte requerida sucumbente em maior proporção, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 13 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 1361-86.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 1677-31.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de trabalho, com prazo de 120 

(cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso V, da 

CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º, da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32080 Nr: 1098-83.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CLERI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de trabalho, com prazo de 120 

(cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso V, da 

CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º, da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 656-78.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52428 Nr: 577-02.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35392 Nr: 234-74.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68306 Nr: 1798-78.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº68306Processo nº 1798-78.2017.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 14, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado João Ressel, o advogado GIOVANE GOMES ARAÚJO, 

devendo apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): (...)Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 16 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54887 Nr: 1047-96.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado NELSON SOUZA DA SILVA, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação aos crimes que lhe 

são imputados neste processo (CP, art. 147 e art. 21 do Decreto-Lei n. 

3.688/41).Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados 

pela Defensora Dativa Lucíola Moreschi Passaneli (resposta à acusação), 

reduzo os honorários advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, 

pois se encontram razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil.Portanto, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor da Defensora Dativa, qual seja Dra. Lucíola Moreschi Passaneli, com 

o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.No mais, EXPEÇA-SE, 

ainda, certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. 

Nilson Allan R. Portela, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhes são devidos (05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 993-33.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GRANJA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDEMAR SOUZA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 993-33.2014.811.0111, Protocolo 

54833, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76800 Nr: 2397-80.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73893 Nr: 909-90.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 
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requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76271 Nr: 2056-54.2018.811.0111

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI CAÇULA MARQUES DA SILVA, SILVA MERES 

DA CONCEIÇÃO CAÇULA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE REINALDO CAÇULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2056-54.2018.811.0111 (Código 76271)

Classe – Assunto: Arrolamento Sumário

Requerente: Silvani Caçula Marques da Silva

Requerido: Espólio de Reinaldo Caçula

Vistos.

Trata-se de ação de inventário processado sob a forma de arrolamento 

sumário do bem deixado por REINALDO CAÇULA, falecido em 08 de 

janeiro de 2012.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante a requerente SILVANI CAÇULA MARQUES DA 

SILVA, independente da lavratura de termo (CPC, art. 660).

Intime-a para atribuir ao bem o valor que estimar, dispensando a prática de 

avaliação (CPC, art. 661).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59243 Nr: 1720-55.2015.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., JOSÉ 

MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1720-55.2015.811.0111 (Código 59243)

Classe – Assunto: Usucapião

Requerente: Eni Sunaqui

Requeridos: Agropecuária do Cachimbo e José Martins Pereira

Vistos.

CERTIFIQUE-SE sobre a citação/intimação dos lindeiros.

CITE-SE o requerido JOSÉ MARTINS PEREIRA, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Mantendo-se inerte, nomeio como curador especial para patrocinar os 

interesses do requerido, o causídico, Dr. Ivaine Molina Júnior.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68136 Nr: 1687-94.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ARAÚJO DE OLIVEIRA, OMAR ANTONIO 

CHISTÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1687-94.2017.811.0111 (Código 68136)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargantes: Omar Antônio Chisté e Patrícia Araújo de Oliveira

Embargado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação aos embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32466 Nr: 1478-09.2009.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STÊNIO RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:

 Código nº 32466.

Processo nº 1478-09.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Stênio Rodrigues Silva

Vistos.

Tendo em vista que as gravações feitas em audiência são salvas em 

backup e arquivadas em pasta própria pela Diretoria do Fórum, DEFIRO a 

cota ministerial de fl. 452, razão pela qual, DETERMINO que a Secretaria 

faça a gravação referente o interrogatório do acusado Stênio Rodrigues 

Silva, em complemento ao CD-ROM de fl. 396.

Outrossim, EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, carta precatória para a Comarca 

de Umuarama/PR, com a finalidade de realização da oitiva da testemunha 

Claudiomar Reggiani, devendo constar o endereço indicado à fl.405.

Com o aporte da missiva, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, 

posteriormente, a Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias cada.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55239 Nr: 1340-66.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 55239

Processo nº 1340-66.2014.811.0111

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 26, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Giovanne Gomes Araújo e NOMEIO como defensor dativo do acusado, o 

advogado Igor Neves de Carvalho, que deverá ser intimado nos termos da 

decisão de ref. 15.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.
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Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68533 Nr: 1929-53.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68533.

Processo nº 1929-53.2017.811.0111.

Vistos.

Considerando o teor da petição de Ref. 54, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o 

INSS para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício concedido à 

parte autora, conforme o teor da sentença de Ref.44, sob pena de 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

No mais, intime-se a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 1084-89.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU TEODORO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57795.

Processo nº 1084-89.2015.811.0111.

Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com os nossos cumprimentos.

No mais, considerando que não houve trânsito em julgado da sentença 

prolatada à Ref. 64, indefiro, por ora, o pedido formulado pela parte autora 

à Ref. 68.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52633 Nr: 779-76.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIA DIONIZIA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 779-76.2013.811.0111.

Código nº 52633.

Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte proposta por 

INACIA DIONÍZIA ALVES LIMA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

Em 04 de novembro de 2014 este Juízo julgou procedente o pedido da 

requerente, condenado o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a 

conceder a pensão por morte à autora.

A sentença transitou em julgado na data de 19 de agosto de 2015.

A parte autora apresentou pedido de execução da sentença em 16 de 

outubro de 2015, ocasião em que foi determinada a intimação da Autarquia 

demandada para se manifestar.

Os embargos à execução proposto pelo INSS, foi distribuído em autos 

apartados, o qual recebeu o código identificador 59246.

 Em referidos autos foi noticiado o falecimento da parte autora, ocasião em 

que este Juízo concedeu prazo para habilitação de herdeiros, todavia, 

aportou a informação de que os herdeiros não possuíam interesse em 

suceder a autora.

Diante da informação acima mencionada, este Juízo julgou extinto o 

processo (código 59246), sem julgamento do mérito, determinando o 

arquivamento do feito.

Outrossim, mencionou-se em sentença, a impossibilidade de expedição de 

RPV em relação aos honorários advocatícios, em razão de os autos 

principais terem sido remetidos à Segunda Instância.

É o breve relato. DECIDO.

Pois bem.

 Primeiramente, analisando os autos, verifico que houve remessa indevida 

dos presentes autos à Segunda Instância, razão pela qual, DETERMINO a 

exclusão dos andamentos de Refs. 04 a 06.

No mais, considerando o pedido de prosseguimento do feito em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbências e contratuais, (Ref. 15 dos 

autos de código 59246) e, tendo em vista que não houve a juntada do 

contrato de honorários advocatícios para destaque do valor principal, 

DETERMINO a intimação do advogado Elio A. Schowantz para que traga 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, mencionado contrato.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 126-06.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSRDC, SBSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 126-06.2015.811.0111 (Código 55914)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Sophia Beatriz Sanches Linhares

Executado: Pompilio Moreira Linhares Júnior

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos formulado por Sophia Beatriz Sanchez 

Linhares. representada por sua genitora Sra. Anna Beatriz Sanches 

Ricarte da Costa em face de Pompílio Moreira Linhares Júnior, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Citado e intimado para pagamento, o executado não o fez, tampouco 

apresentou justificativa (ref.21).

Analisando os autos e considerando o decurso do tempo, intime-se a 

parte exequente para que atualize o débito alimentar.

Em seguida, EXPEÇA-SE certidão comprobatória da dívida com remessa ao 

Cartório de Protesto de Títulos desta Comarca, bem como aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, oficiando-os.

AUTORIZO a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD, definido no art. 835, I, do NCPC.

 Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 1032-25.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIÃO PEREIRA DE SOUZA, REBERSON 

CRACCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1032-25.2017.811.0111 (Código 67052)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE-MT

Executados: Julião Pereira de Souza e Reberson Cracco Ferreira

Vistos.

Defiro parcialmente o pedido formulado pelo exequente (ref. evento 24).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis aos Poder Judicários, com 

o fim de obter informações sobre o endereço atualizado da parte 

executada.

 Se localizado endereço da parte executada, diverso dos autos, CITE-A.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

Sem prejuízo, expeça-se carta precatória para Comarca de Guarantã do 

Norte para citação do executado REBERSON CRACCO FERREIRA, com 

observância do endereço indicado na inicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30671 Nr: 1126-85.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Cavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA MARIA MIRANDA BERGO, 

APARECIDO VALENTIN BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 3709-14.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira Cavalcante, Aleixo Luiz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa para citação da parte 

requerida (art. 1.217 da CNGC), bem como da solicitação da 

complementação da diligência pelo Oficial de Justiça no valor de R$ 

436,55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49906 Nr: 958-88.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Messia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 45) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49974 Nr: 990-93.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 39) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49959 Nr: 977-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Bezerra de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 47) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52009 Nr: 1882-02.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fortunato de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 34) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43765 Nr: 1863-64.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Terra Junior e/ou Igor Franklim, Igor 

Franklim e/ou Paulo Terra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, Rafael Silva Souto - OAB:MT0014018O
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30066 Nr: 590-18.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

ou ratificar as já existentes no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sendo o silêncio interpretado como desinteresse.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8407 Nr: 497-60.2008.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS A Doutora Marina Carlos França 

Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de 

Nortelândia - MT , na forma da lei etc. F A Z S A B E R , a todos quantos o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do 

art. 427 do Código de Processo Penal, foram sorteados os cidadãos 

abaixo relacionados para servirem como jurados na Sessão ORDINÁRIA 

do Tribunal do Júri desta Comarca, com início previsto para o dia 

27/09/2018 às 08:30 horas, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecer na referida data e horário, ficando pelo presente edital 

convocados a comparecerem, no Plenário da Comarca de Arenápolis/MT, 

uma vez que que esta comarca não possui Plenário adequado para 

realização das Sessões do Tribunal do Júri. OBSERVAÇÃO: Será 

providenciado transporte para o deslocamento dos jurados até a Comarca 

de Arenápolis/MT, com saída do Fórum de Nortelândia às 07h30min., 

Aqueles que assim desejarem favor comparecer ao local até o horário 

marcado.

JURADOS SORTEADOS:

1. Erica Cristina Santiago

2. Helena Figueiredo de Souza

 3. Lizaura Coelho Portela

4. Roberto Souza Assunção

5. Sonia Mara de Almeida

6. Jakson Rocha Ribeiro

7. Alcina Ferreira de Souza

8. Carla Vieira Martins

 9. Alenir Arruda da Silva

 10. Jessica de Souza Zamariolli

11. Maria de Lourdes Cavalcante Casado

12. Marlene Julia de Oliveira Scarpat

13. Juscelino da Silva Quinteiro

 14. Nilda Gomes Portela

15. Luzia Bida de Souza

16. Everton Soares Figueiredo

17. Maria Auxiliadora de Almeida

 18. Jeane Tavares de Almeida

 19. Viviane Lima Souza Assunção

20. Gabriel França Moreira

 21. Vilma Uchoa

 22. Marcia Deungaro Fernandes

23. Lenita Oliveira Figueiredo

24. Gilson Portela de Oliveira

 25. Glaucia Pereira do Nascimento

 Eu, Bethânia Maximiana de Souza(Técnica Judiciária), que o digitei e, 

Taiza Ormond Granja (Gestora Judiciário) o conferi.Nortelândia - MT, 22 de 

agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA JUIZA DE DIREITO E 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: Av. Valentin Peron, Nº 220 Bairro: Centro Cidade: 

Nortelândia-MT Cep:78430000 Fone: (065)3346-1166

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-78.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000084-78.2018.8.11.0031 REQUERENTE: FABIANA DE LIMA SOUZA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 22 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-69.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ERAIDE BENEDITA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

BRUNNA PORTELA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUZIA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010014-69.2016.8.11.0031 REQUERENTE: ERAIDE BENEDITA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista o acordão que reformou a sentença 

nestes autos (id nº 10872405), a fim de oportunizar produção de provas 

requeridas pelas partes, designo o dia 28/02/2019, às 13h30min para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Considerando o pedido 

de produção de prova oral e testemunhal, consigno que, as partes 

deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, 

NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de 

suas testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 22 de agosto de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-27.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARLOS ROSA (REQUERENTE)

HERMES ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010032-27.2015.8.11.0031 REQUERENTE: JULIO CARLOS ROSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Diante do provimento jurisdicional exarado pelo 

Juiz de Direito, Fernando Cesar Ferreira Viana, em 26/02/2018 na ação de 

recuperação judicial do grupo empresarial da qual a requerida faz parte, 

sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial da 

Comarca de Rio de Janeiro/RJ, manifeste-se a parte autora sobre a citada 

decisão e a homologação do plano de recuperação homologado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 22 de agosto de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-39.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000106-39.2018.8.11.0031. REQUERENTE: LEONARDO AMARO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id 14561423). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 22 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA, 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000172-19.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000172-19.2018.8.11.0031. REQUERENTE: VALDETE SOUZA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por VALDETE SOUZA DE LIMA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ambos qualificados na inicial. 

Analisando o pleito inicial, percebe-se que o mesmo se pauta no fato de 

que a requerida supostamente não cumpriu a liminar deferida nos autos de 

nº 1000056-13.2018.8.11.0031 e apesar da determinação judicial 

inscreveu o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Neste 

contexto, ressalto que o descumprimento da liminar deve ser visto dentro 

do processo que a concedeu e não pelo ajuizamento de outra demanda. 

Assim, verifico que o presente feito guarda identidade de partes, pedido e 

causa  de  ped i r  com o  p rocesso  d e  n u m e r a ç ã o 

1000056-13.2018.8.11.0031, sendo imperiosa a extinção do processo 

distribuído posteriormente. Portanto, tendo em vista a litispendência e 

considerando que este é o processo foi distribuído por último, a extinção 

do presente feito é medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO este 

processo, sem resolução de mérito, conforme art. 485, V do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

DECLARO esta sentença publicada com a sua inserção no sistema PJE. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. As providências. NORTELÂNDIA, 22 de agosto 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-68.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RAMOS BATISTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000117-68.2018.8.11.0031. REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO RAMOS 

BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 38 da Lei de 

nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, 

apesar de devidamente intimado (id 13561925), deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id 14838939). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 22 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61637 Nr: 1294-04.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Sennes Dias - 
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OAB:108304/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 5 - Ref: 2, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

gratuidade judiciária ou proceda ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente missiva.

Com a comprovação ou o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52107 Nr: 1010-64.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 dias.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63076 Nr: 1131-94.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Código 63076 – Autos n. 1131-94.2013.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 105, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 17h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Cuiabá para Nova Monte Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66336 Nr: 31-36.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Autos n. 31-36.2015.811.0091 - Código 66336

 Vistos, etc.

Considerando que não foi realizada a instrução criminal, intime-se o 

advogado nomeado para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Cuiabá para Nova Monte Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 1496-75.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Juara - MT - Segunda Vara, Elisete 

Terezinha Kaupka Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:OAB/MT 8.880-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007 e Ordem de serviço 03/2018, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: encaminhá-lo a Central de Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 477-54.2006.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P Claudino, José Claudino Sobrinho, Janete 

Perin Claudino, Sofia da Silva Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado Da parte requerente para apresentar nos autos numero de 

conta e agencia bancária bem como numero de CPF para transferencia de 

valores constantes nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 862-21.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose I Ulchak - ME, José Inocêncio Ulchak, 

Maria de Lurdes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado Da parte requerente para manifestar-se nos autos sobre a 

diligencia no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62086 Nr: 241-58.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Balsamo Ltda - ME, Natanael Moura 

Millnitz, Vilma da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que 

entender de direito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 425-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Nova Monte Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 1252-25.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHFC, KFC, IDFC, EBF, EMFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Nova Monte Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77713 Nr: 1277-62.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Tristão Itapolis ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - OAB:PR 

25.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para se manifestar quanto a certidão do sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 1746-50.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Café de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos.

À vista dos documentos trazidos pela defesa, dando conta do estado de 

saúde do réu, designo audiência em continuação a fim de interrogar o 

acusado para o dia 4 de dezembro de 2018, às 18h45.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 1252-25.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHFC, KFC, IDFC, EBF, EMFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR HEINDRIEL FILIPOSKI 

CONSTANCIA, Filiação: Elaine Barbosa Filiposki e Vilson Alves Constancia, 

data de nascimento: 31/05/2006, brasileiro(a), natural de Nova 

Bandeirantes-MT, menor, atualmente em local incerto e não sabido KAYO 

FILIPOSKI CONSTANCIA, Filiação: Elaine Barbosa Filiposki e Vilson Alves 

Constancia, data de nascimento: 10/05/2007, brasileiro(a), natural de Nova 

Bandeirantes-MT, menor, atualmente em local incerto e não sabido 

ILADISON DANIEL FILIPOSKI CONSTANCIA, Filiação: Elaine Barbosa 

Filiposki e Vilson Alves Constancia, data de nascimento: 15/07/2009, 

brasileiro(a), natural de Nova Bandeirantes-MT, menor, atualmente em local 

incerto e não sabido ELANA MIKELY FILIPOSKI CONSTANCIA, Filiação: 

Elaine Barbosa Filiposki e Vilson Alves Constancia, data de nascimento: 

21/08/2011, brasileiro(a), natural de Nova Bandeirantes-MT, menor e 

atualmente em local incerto e não sabido ELAINE BARBOSA FILIPOSKI, 

Cpf: 03705565184, Rg: 2205666-1, Filiação: Jussara de Fatima Barbosa e 

Iladi Filiposki, data de nascimento: 03/07/1980, brasileiro(a), natural de 

Campo Mourão-PR, convivente, do lar/cozinheira. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e 

condeno o requerido Vilson Alves Constancia, ao pagamento mensal de 

R$ 300,00 (trezentos reais), valor este correspondente a 38,08% (trinta e 

oito vírgula oito por cento) do salário mínimo vigente, a partir da citação do 

requerido na presente ação, além das despesas extraordinárias.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Oficie-se 

o INSS na forma requerida pelo Ministério Público, para que informe a este 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias, se o requerido possui vinculo 

empregatício remunerado. Caso positivo para que informe os dados da 

empresa.Intime-se a representante dos menores para que informe nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários para depósito dos 

alimentos.Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

arquive-se, com as baixas e anotações necessárias.Com a juntada das 

in formações,  vo l tem-me conc lusos.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 02 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68562 Nr: 1460-38.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Simões Colle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Considerando que a parte constituiu advogado nos autos, impulsiono o 

feito para intimação do causídico sobre a decisão proferida nos autos, 

bem como para que o Autor do Fato dê início ao cumprimento das 

condições (...) Homologo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a 

Transação Penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, nos 
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termos e condições em que fora pactuada.

Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas o beneficiado ficará impedido de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.

Outrossim, intime-se o autor do fato a dar início ao cumprimento do 

pactuado ou, caso já tenha feito, para que traga aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias os comprovantes do cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do autor, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68562 Nr: 1460-38.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Simões Colle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Homologo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a Transação 

Penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, nos termos e 

condições em que fora pactuada.

Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas o beneficiado ficará impedido de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.

Outrossim, intime-se o autor do fato a dar início ao cumprimento do 

pactuado ou, caso já tenha feito, para que traga aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias os comprovantes do cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do autor, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60734 Nr: 1680-51.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, SE 

MANIFESTE QUANTO AO TEOR DA CERTIDÃO DE REF. 25, PARA APÓS, 

SELAR O DOCUMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64049 Nr: 1303-46.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS COMÉRCIO, SERVIÇO E SOLUÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN HENRIQUE KLASENER, CARMO 

KLASENER, MARIA EMÍLIA KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - 

OAB:30829, MARCELL GUIMARÃES MORAIS - OAB:44628/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, SE 

MANIFESTE QUANTO AO TEOR DA CERTIDÃO DE REF. 25, PARA APÓS, 

SELAR O DOCUMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59038 Nr: 789-30.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Mareth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, SE 

MANIFESTE QUANTO AO TEOR DA CERTIDÃO DE REF. 25, PARA APÓS, 

SELAR O DOCUMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60650 Nr: 1643-24.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59532 Nr: 1057-84.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADER SALEH, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65120 Nr: 1787-61.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da complementação da Guia de Diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$1245,00, conforme certidão de ref. 19. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63238 Nr: 965-72.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORELIO SINIGAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI, NEIVA BOSIO GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTRA - 

OAB:5276, LUIZ RICARDO ALCÂNTARA - OAB:4922
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63238 Nr: 965-72.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORELIO SINIGAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI, NEIVA BOSIO GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTRA - 

OAB:5276, LUIZ RICARDO ALCÂNTARA - OAB:4922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a finalidade da missiva se restringe a avaliação do bem, 

não informando sobre a necessecidade de nomeação de perito, resta 

prejudicada a análise do pedido de ref. 6 e 7, devendo tal pedido ser 

dirigido ao juízo deprecante.

Desse modo, determino o prosseguimento do feito, nos moldes da decisão 

anterior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 238-21.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Ferronato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, INDIQUE OS PONTOS CONTROVERTIDOS E AS PROVAS QUE 

PRETENDEM PRODUZIR, JUSTIFICANDO-AS, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69981 Nr: 1675-58.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 1436-54.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à requente (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Proceda ao desentranhamento do documento de pág. 12, visto que não 

guarda relação com o feito.

Postergo a análise do pedido antecipatório para depois da audiência de 

conciliação.

Nos termos do artigo 695 do NCPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS, sendo que o ato será 

realizado pela conciliadora deste Juízo.

INTIME-SE a requerente, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, 

§ 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido, para comparecimento à audiência 

designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-o de 

que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 

do NCPC.

INTIME-SE, ainda, o requerido, para que traga, no ato conciliatório, as 

certidões de nascimento dos infantes, GUSTAVO BORGES DE SOUZA e 

VITOR CEZAR BORGES DE SOUZA, consignando-o que a desobediência 

desta ordem será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo aplicado em seu desfavor multa de até 20% (vinte por cento) do 

valor desta demanda.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito da requerente, intime-a para réplica.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69849 Nr: 1630-54.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANUEL DE JESUS BERNARDINO, SAMUEL 

DOS SANTOS BERNADINO, MARIA ANITA SANTANA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

II - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte autora 

manifestou desinteresse pela realização do ato.

III - CITEM-SE os requeridos, para pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC).

IV - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso os requeridos quitem o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficarão isentos de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 1618-40.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA, 

Adalberto Mezadri
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 1617-55.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI, ROMEU ANTONIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR JOSÉ SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 1614-03.2018.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 2, intime-se o exequente via DJE, 

para que se manifeste no prazo de 10 dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69802 Nr: 1613-18.2018.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 2, intime-se o exequente via DJE, 

para que se manifeste no prazo de 10 dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67169 Nr: 416-28.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE SEIBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de indicação da residência 

e/ou domicílio da parte requerida, motivo ao qual, concedo à requerente o 

prazo de 15 dias para suprir a omissão apontada, sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 321, caput, CPC).

Inerte a requerente, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69687 Nr: 1573-36.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Levando-se em conta o teor da certidão de ref. 2, determino a intimação 

da requerente via DJE, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000112-12.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAMOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Atendidos os requisitos legais, cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou 

providência a cargo da parte interessada, oficie-se ao Juízo Deprecante 

para as devidas intimações, com a advertência de que, não havendo 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, item 2.7.5). Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69967 Nr: 474-78.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Aguarde-se o cumprimento do processo em apenso.

II. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 568-50.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNP, SKNPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:MT 15061, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 
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de intimar a parte Requerida para que manifeste acerca do pedido de f. 54, 

ouvindo-se, após, o Representante do órgão do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72953 Nr: 769-13.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Ferreira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

quinze dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 111-81.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina das Neves Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laísa Faria de Melo - OAB:GO 

41009, Susanne Ferreira de Faria - OAB:GO23693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste acerca do documento de f. 

68 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76121 Nr: 704-47.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernandes Andrade, Ana Paula Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Zompero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luis Vinha - OAB:MT 

22218/O

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

quinze dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79549 Nr: 576-56.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Cordeiro Marques Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70628 Nr: 558-45.2012.811.0106

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora pessoalmente para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72935 Nr: 756-14.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRX, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 167-80.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Eiiti Murofuse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:MT 7.832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 

23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67220 Nr: 853-58.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do laudo pericial no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72759 Nr: 620-17.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR BATISTA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Faviano Branco - 

OAB:SP/342.587, Ricardo Nogueira - OAB:SP/211.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 538-88.2011.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Yozaburo Nishiyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78130 Nr: 1005-57.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do laudo pericial no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72446 Nr: 441-83.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T P A de Jesus & Cia Ltda - EPP, Anísio de 

Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78861 Nr: 213-69.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sírio Sechi, César Jorge Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69996 Nr: 503-31.2011.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGD, AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

503-31.2011.811.0106, Protocolo 69996, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 175-72.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofra Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67440 Nr: 1060-57.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição expedida.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80922 Nr: 1649-96.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80928 Nr: 1652-51.2018.811.0095
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80930 Nr: 1653-36.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80932 Nr: 1655-06.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80924 Nr: 1650-81.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80938 Nr: 1658-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80943 Nr: 1659-43.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80944 Nr: 1660-28.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 
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finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 1661-13.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 53-24.2011.811.0095

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA ANA SANGALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdir Telles de Oliveira, Maria 

Aparecida Telles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:MT nº11987, Joel Quintella - OAB:9.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Claúdio da Silva - 

OAB:MT nº 11.316-A, Wilson Ribeiro Filho - OAB:01234908123

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIANCARLO 

LEOBET, para devolução dos autos nº 53-24.2011.811.0095, Protocolo 

40199, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40152 Nr: 7-35.2011.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdir Telles de Oliveira, Maria Aparecida 

Telles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTRO QUINTILIANO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:MT nº11987, Wilson Claúdio da Silva - OAB:MT nº 11.316-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIANCARLO 

LEOBET, para devolução dos autos nº 7-35.2011.811.0095, Protocolo 

40152, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 042/2018-DF

O Doutor Márcio Rogério Martins, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, § 1º, da CNGC, que determina ao 

Juiz competente que realize correição anual nas Delegacias de Polícia e 

unidades prisionais sob sua Jurisdição;

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA Anual na Delegacia de 

Polícia desta Comarca, fixando o dia 27 de agosto de 2018, a partir das 13 

horas, para realização dos trabalhos correicionais;

Art. 2° - Designar a servidora Valdenilza de França Oliveira, matrícula 

8194, Gestora Geral, para secretariar os trabalhos correcionais;

Art. 3º - Determinar ao Senhor Delegado de Polícia que esteja em seu 

posto no dia da correição, para que forneça a este Juiz Corregedor os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correcionais, 

colocando-se à disposição os livros, pastas, inquéritos policiais e termos 

circunstanciados em andamento;

Art. 3º - Convidar a representante do Ministério Público, Advogados e 

demais Autoridades para, querendo, acompanhar os trabalhos da 

Correição, oportunidade em que poderão apresentar reclamações, críticas 

e sugestões;

Art. 4º - Afixe cópia desta portaria no átrio do Fórum. Publique-se. 

Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, ao Ministério Público local, à Ordem dos Advogados 

do Brasil subseção local e ainda ao Delegado de Polícia e Diretor da 

Cadeia Pública Local.

Pedra Preta-MT, 21 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55555 Nr: 909-37.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques Louredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da requerente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48738 Nr: 186-52.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68185 Nr: 735-57.2018.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Tendo em vista que a interditanda é portadora de paralisia 

cerebral forma tetraplégica, verifico a desnecessidade da entrevista 

pessoal. Nomeio como curadora especial da interditanda, Drª. Daniele 

Luzini dos reis. Determino às partes a apresentação dos quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, cumpra-se o 

já determinado à Ref. 4. Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44081 Nr: 173-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Rezende Corsini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete dos Santos Corsini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se o advogado da parte requerida para que acoste aos 

autos cópia do processo citado em petição de folhas 52 para que 

posteriormente seja analisada a ocorrência de litispendência.

Noutra via, tendo em vista alegação de fls. 52 combinado com o 

aproximado tempo para a realização da audiência designada em fls. 47, 

suspendo-a.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67274 Nr: 427-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdS, GdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da petição ref: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70803 Nr: 1789-58.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor(a) do Detran de Pedra Preta/MT, 

DIRETOR(A) PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Em detida análise aos fatos, verifico que a impetrante não 

qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a pessoa física 

investida como agente público que praticou o ato ilegal ou abusivo.Neste 

sentido:“13893538 - PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Autoridade 

coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público 

que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016).”Ademais, verifico que 

a impetrante não juntou aos autos qualquer prova documental do ato ilegal 

ou abusivo, ou seja, o comprovando a a autoridade coatora a liberação do 

veículo ao pagamento das multas e taxas administrativas decorrentes da 

apreensão do veículo.Desta forma, nos termos do artigo 6º, “caput”, da Lei 

nº 12.016/2009 c/c o artigo 321, “caput”, do Código de Processo Civil, 

concedo a impetrante o prazo de 15 (quinze) dias, para que a inicial seja 

emendada, devendo qualificar a parte coatora, “o agente público que 

pratica o ato impugnado”, no polo passivo e juntar aos autos documentos 

necessários para a comprovação do ato ilegal ou abusivo praticado pelo 

impetrado, sob pena de indeferimento da inicial e denegação da ordem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 1248-25.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Antonio dos Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Edna Alves 

Correia Corte Souza, Adilson Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO GOUVEIA 

MARCHESI - OAB:370390, Rogério Bianchi Mazzei - OAB:SP/148.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento da Carta Precatória, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69240 Nr: 1187-67.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sra. 

Oficiala de Justiça de Ref: 21, informando novo endereço da requerida, 

para proceder com a expedição do mandado de citação para audiência de 

conciliação designada para o dia 05 de setembro de 2018 às 09h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15228 Nr: 1527-60.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J D de Moraes & Cia Ltda, João Donizete de 

Moraes, Cristiano Vicentini Manchini, Fabiana de Oliveira Barros, Percival 

Ferreira de Queiroz, Paulo Ramos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael Muhamad Abdel Jalil 

- OAB:5794

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

655,11 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), a que foi 
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condenada nos termos da r. sentença de folhas 113. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 241,71 

(duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 1732-40.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdO, ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO LOPES DA SILVA, Filiação: 

Maria Lopes da Silva e Jose Pereira da Silva. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, na qualidade de curadora da 

Infância e da Juventude com atribuições nesta Comarca, com base nos 

arts. 98, 101, 201, 155, todos da Lei nº 8.069/90, em favor do menor M. A. 

DE O. L., nascido em 06.01.2016, filho de Vanessa Aparecida de Oliveira e 

Antônio Lopes da Silva, atualmente acolhido na Casa Abrigo, neste 

Município de Pedra Preta-MT, comparece, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência para propor a presente AÇÃO DE PERDA DO PODER FAMILIAR 

C/C SUSPENSÃO LIMINAR (ART. 157, ECA) em face de VANESSA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, filha de Sebastião Panta de Oliveira e Francisca 

Odete de Oliveira, residente na Rua Travessa III, Altos de Pedra Preta, 

nesta urbe, e ANTÔNIO LOPES DA SILVA, filho de José Pereira da Silva e 

Maria Lopes da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, pelos fatos 

e fundamentos que passa a expor: DO SUPORTE FÁTICO: Segundo 

extrai-se do ofício nº 265/2018 expedido pelo Conselho Tutelar, o infante 

M. A. de O. L. encontra-se em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Conforme relatórios anexos, o infante encontrava-se sob os cuidados da 

avó materna, Srª Francisca Odete de Oliveira, desde o nascimento. Ocorre 

que a Srª Francisca Odete de Oliveira compareceu na sede do Conselho 

Tutelar e informou que devido a idade avançada e problemas de saúde 

não possui condições de continuar cuidando do neto M. A. de O. L., bem 

como que vem sofrendo constantes ameaças e agressões da sua filha 

Vanessa Aparecida de Oliveira, genitora da criança, e que por temer por 

sua vida e da criança vai se mudar deste município. Informou ainda que o 

genitor da sua filha Vanessa, Srº Sebastião Panta de Oliveira, também se 

mudou desta cidade devido as agressões sofridas por parte da filha e que 

não há nenhum familiar que tenha interesse em receber o infante. 

Segundo consta, a genitora da criança, Srª Vanessa Aparecida de 

Oliveira, apresenta problemas psiquiátricos, faz uso constante de bebidas 

alcoólicas e possivelmente também tem feito uso de substâncias 

entorpecentes, apresenta comportamento agressivo com os familiares e 

não possui condições de ter o filho sob sua guarda. Afere-se também que 

o genitor da criança, Srº Antônio Lopes da Silva, reside na cidade de 

União do Sul/MT (endereço não identificado) e nunca auxiliou nos 

cuidados do filho, bem como que a avó paterna faz uso de bebidas 

alcoólicas e por tal motivo não possui condições de cuidar do neto. 

Nota-se, portanto, que o infante M. A. de O. L. encontra-se em completo 

abandono. Assim, conforme o quadro fático delineado, o qual denota a 

situação de abandono e negligência que circunda o infante M. A. de O. L., 

não resta outra alternativa ao Ministério Público senão acionar o Poder 

Judiciário com o fito de ser decretada a perda do poder familiar dos 

requeridos, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 

Código Civil.(...) Com efeito, há indícios de que a requerida não tem 

observado seus deveres de mãe, já que conforme consta, deixou seu 

filho ao completo abandono, ao passo que não se tem qualquer 

informação acerca do requerido, que da mesma forma, falta com os 

deveres de genitor. Salienta-se que a criança M. A. de O.L., considerando 

ser ainda de pouca idade, poderá ser colocada sob a guarda de possíveis 

famílias substitutas, as quais sonham com a possibilidade de amar e cuidar 

de uma criança que realmente necessita, bem como ser devidamente 

adotada por um casal habilitado, o qual esteja devidamente cadastrado na 

lista de adoção desta cidade de Pedra Preta. Considerando que os 

requeridos vêm se omitindo nos deveres inerentes ao poder familiar, 

revelando a falta de assistência e de cuidado para com os filhos, 

verifica-se ensejar a perda do poder familiar em desfavor da requerida, 

nos termos dos arts. 1637 e 1638, do Código Civil, in verbis: “Art. 1637. Se 

o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 

inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo 

algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça 

reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o 

poder familiar, quando convenha.” “Art. 1.638. Perderá por ato judicial o 

poder familiar o pai ou a mãe que: I – castigar imoderadamente o filho; II – 

deixar o filho em abandono; III – praticar atos contrários à moral e aos 

bons costumes; IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente.” (grifamos), Ainda com relação a perda do poder familiar, 

insta citar os seguintes julgados: “ECA. DESTITUIÇÃO DE PODER 

FAMILIAR. A adoção da doutrina da proteção integral, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (art. 1º da Lei nº 8.069/90) fortaleceu o princípio 

do melhor interesse da criança, que deve ser observado em quaisquer 

circunstâncias, inclusive nas relações familiares e nos casos relativos à 

filiação. Tratando o feito de crianças e adolescentes vítimas de 

maus-tratos, cujo pai faz uso reiterado de bebidas alcoólicas e a mãe é 

omissa em relação aos cuidados necessários à prole, impõese a 

destituição do poder familiar.(...) .Nestas espécies de demanda, deve-se 

primar sempre para o melhor interesse da criança, que se encontra em 

local inapropriado para o seu saudável desenvolvimento. Além do 

desinteresse da genitora, há notícia nos autos de que o estabelecimento 

comercial da avó materna, além de vender bebidas alcoólicas, funciona 

como local de prostituição. Assim, é de ser mantida a medida de proteção 

em entidade de abrigo, por atender às necessidades do menor.(...) No 

caso concreto, Excelência, a requerida Vanessa Aparecida de Oliveira , 

por meio de sua conduta de expor à criança em situação de risco, não 

dispensando os cuidados necessários ao filho , bem como o requerido 

Antônio Lopes da Silva , diante da sua conduta omissa , violou os direitos 

fundamentais da criança, decorrentes do próprio princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF), tornando-se imprescindível a 

aplicação do disposto no artigo 98, incs. II e III, e sua combinação com o 

artigo 201, inc. III, do ECA, e dos artigo 1.637 e 1.638, do Código Civil, para 

o fim de, liminarmente, suspender o poder familiar d os requerid os , e ao 

final, decretar a perda do poder familiar de Vanessa Aparecida de Oliveira 

e Antônio Lopes da Silca , em relação à criança Marcos Antônio de 

Oliveira Lopes.(...)

Despacho/Decisão: Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 

1.637 do Código Civil, DEFIRO o pedido de liminar, decretando a suspensão 

do poder familiar dos requeridos Vanessa Aparecida de Oliveira e Antônio 

Lopes da Silva, determinando que o menor permaneça na Casa de Abrigo, 

até ulterior decisão em contrário.Citem-se os requeridos, para, querendo, 

contestar os termos do pedido no prazo e forma legais (art. 158 - 

ECA).Intime-se o requerido Antônio Lopes da Silva por edital, para que 

parte querendo, contestar os termos do pedido no prazo e forma legais 

(art. 158 - ECA).Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo 

credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal na residência da requerida, colhendo na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo 

o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 16 de agosto de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Observações: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE LIMINAR, decretando a suspensão do poder familiar dos requeridos

 Vanessa Aparecida de Oliveira e Antônio Lopes da Silva, determinando 

que o menor permaneça na Casa de Abrigo, até

ulterior decisão em contrário.

Pedra Preta, 20 de agosto de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46023 Nr: 1452-11.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lopes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 778-04.2012.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Ronaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 

778-04.2012.811.0022, Protocolo 41029, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44965 Nr: 845-95.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Anjolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, no prazo 

legal apresente as Razões ao Recurso de Apelação apresentado às fls 

104/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19736 Nr: 1011-35.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirlene Ferreira Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S )DA PARTE AUTORA para que, se 

manifeste a respeito da Impugnação à Execução de fls 211/240 no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 2538-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Intimar da sentença de ref.51 e da juntada de ofício de ref.90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134804 Nr: 1883-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanilson Aparecido Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106405 Nr: 596-92.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Celina da Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 CÓDIGO: 106405

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.
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 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 1220-20.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Monge Nicolau de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 58402

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65965 Nr: 459-52.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Jeronimo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 65965

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar proposta 

por BV FINACEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de DORIVAL JERONIMO DE ARRUDA.

A autora manifestou nos autos postulando pela extinção do feito á 

(ref.87).

É o breve relatório.

Decido.

Anteriormente a citação do requerido, o autor manifestou desistência da 

presente demanda.

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o que torna 

desnecessária a sua anuência.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, REVOGO A LIMINAR concedida, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento de custas.

 Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159616 Nr: 3977-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Jacks Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159616

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento, 

tendo em vista que não houve acordo entre as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159458 Nr: 3910-41.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Juarez Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI CORMÉRCIO, SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159458

 DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, bem como a declaração de 

hipossuficiência, a fim de demonstrar sua remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 2483-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maury Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155553

DECISÃO

Vistos,
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Trata-se de Ação de Dissolução Total de Sociedade Comercial proposta 

por Maury Nascimento em face Delci do Nascimento.

Requereu o parcelamento das custas.

Ocorre que analisando os autos, verifico que o autor não comprovou a 

necessidade da concessão da medida, uma vez que embora alegue ser 

pobre na acepção jurídica, deixa de juntar aos autos a documentação hábil 

a comprovar suas alegações.

Assim, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 2538-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Ante o exposto, forma do art. 487, I do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a 

Impugnação aos Cálculos de Liquidação contida no Cumprimento de 

Sentença, para o que faço CONDENAR KLEITON CESAR VAZ 

GUIMARAES ao pagamento de honorários advocatícios a LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA no valor de 10% sobre o valor 

atualizado da causa, sem a incidência dos juros da mora, na quantia de R$ 

22.197,88 (vinte e dois mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e oito 

centavos) conforme cálculos apresentados na petição de ref. 42, 

acrescido de correção monetária pelo índice do INPC desde o protocolo do 

cumprimento de sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, corrigidos a 

partir da publicação.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106936 Nr: 803-91.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Oregon Ltda ME, Paulo 

Gamalier da Silva, Sérgio de França, Rosaria Lucia da Silva, Mara Neli 

Paes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, Bruna Elisa Peron - OAB:14604/MT, Otacilio Peron - 

OAB:3684-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, e CONDENO os Requeridos solidariamente ao 

pagamento da quantia de R$ 291.121,47 (duzentos e noventa e um mil e 

cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) à parte Autora, 

devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.CONDENO os Requeridos ao pagamento solidário das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2º do 

CPC/2015.P.I.C.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113608 Nr: 2565-45.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José Rocha Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Paulino Calumbi do 

Nascimento - Procurador do Estado - OAB:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS em face de JOÃO 

JOSE DA ROCHA GUIMARÃES.

O Embargante alega em síntese excesso de execução, aduzindo equivoco 

na porcentagem usada quanto aos honorários advocatícios.

Houve Replica. (Ref.44)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

 O Requerido alega excesso de execução, e utiliza 10% de honorários 

advocatícios em seus cálculos, já o Requerente utilizou em seus cálculos 

20% de honorários advocatícios.

Em análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença deste juízo 

presente à Ref.25 julgou procedente as pretensões da parte Autora, e 

quanto aos honorários constou:

“Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, 

que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do 

CPC/2015) do valor da condenação.”

Sendo assim, verifica-se correto o percentual utilizado pela parte Autora 

em seus cálculos no cumprimento de sentença.

Ante o exposto, não ofertada outra impugnação as pretensões do 

Requerente, REJEITO o excesso de execução alegado, e na forma do art. 

487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE os embargos a execução.

 Com efeito, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Requerente à 

Ref.31 anexo.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em conformidade com o art. 17, § 

1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do 

Conselho da Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 2538-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Verifico à ref. 58 certidão com dispositivo de sentença que não consta 

nos autos, bem como expedição de Certidão de Crédito Judicial para 

Protesto sem o devido trânsito em julgado.

Saliento ainda que foi juntada nos autos guia de pagamento visando a 

emissão de certidão de tramitação de processo. Não consta no processo 

pedido de certidão de protesto.

 Com tais considerações, CHAMO O FEITO A ORDEM E TORNO NULA a 

certidão de ref. 58, bem como o protesto eventualmente realizado.

Comunique-se imediatamente o Cartório de Registros a fim de que proceda 

as devidas proviência, bem como intime-se imediatamente o procurador 

para devolução do original da certidão emitida de forma equivocada , no 

prazo de 48 horas.

Expeça-se a CERTIDÃO correta, qual seja, certidão de tramitação de 
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processo.

 Rementa-se cópia do processo para Diretoria do Foro a fim de apurar 

eventual falha ao c onfeccionar a certidão.

 Intimem-se as partes. Com a juntada da certidão originial e cumprodas 

todas as diligências, façam os autos conclusos para julgamento da 

impugnação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42180 Nr: 415-04.2009.811.0028

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAML, VLLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões contidas na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, nos 

autos da Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por LUIZ 

ALBERTO MIRELLI LOPES representado por sua genitora VERA LUCIA 

LOPES DA SILVA em face de ALBERTO MEIRELLIS LOPES.CONDENO a 

parte Requerente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 

R$600,00, declarando os mesmos inexigíveis ante a beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107559 Nr: 989-17.2015.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar conforme juntada de ref.79

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49148 Nr: 2264-11.2009.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJMG, CEMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO:49148

DESPACHO

VISTOS,

Devidamente intimado para especificar as provas a ser produzida, a 

requerente ratificou os termos da inicial, considerando a ausência de 

provas necessárias para julgamento do feito, sendo assim designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 16h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 2518-42.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barreto de Oliveira, Jackson Barreto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO: 93704

SENTENÇA

VISTOS,

As partes postulam a homologação do acordo na presente execução.

Requereram a suspensão do feito até a quitação integral do débito.

 Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 78 e, consequentemente SUSPENDO a execução 

até o cumprimento integral do referido acordo, com fundamento no art. 922 

do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108335 Nr: 1178-92.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZENIR PINTO DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 CÓDIGO: 108335

DESPACHO

VISTOS,

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a 

decisão do agravo interposto.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16776 Nr: 1611-77.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lemes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo 15 (quinze) dias, informar nos 

autos o numero da conta corrente a ser realizado o depósito referente ao 

depósito de fls. 162, COREJ nº 0165039.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160506 Nr: 4361-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:15203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da decisão de ref.4 e para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada de ref.7

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65546 Nr: 396-27.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Romana Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rodrigues de Souza, Viturina Muniz 

de Souza, Manoel Junior Victorette do Vale, Luiz Henrique Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar da sentença de ref. 69

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubia Salah Ayoub - OAB:9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 DEFIRO o pedido de realização da prova pericial protestado pela 

Requerida. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.Intime-se o 

perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação, bem como 

para que apresente sua proposta de horários.Sendo aceita a nomeação e 

apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários.Com a 

manifestação favorável ao valor dos honorários, intime-se a REQUERIDA 

para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao 

Juízo.Após, intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 

05 (cinco) dias.Em seguida, remetam-se cópias dos quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando, o perito nomeado, que caso 

entenda necessário analisar outros exames e laudos do feito, poderá 

retirar os autos em carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias.Após, com a 

apresentação do laudo, promova-se a transferência, mediante alvará 

judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo médico perito, Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN.Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem quanto ao laudo.Após, Conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59162 Nr: 1430-71.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Benedito Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar advogado do denunciado para no prazo legal apresentar as 

alegações finais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 96954 Nr: 806-80.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual, por intermédio de sua ilustre representante 

titular da Vara da Infância e Juventude desta Comarca, ofereceu 

REPRESENTAÇÃO contra ALEXANDRE RAMOS DE ARRUDA devidamente 

qualificado nos autos, porque teria, no 18/03/2014, na praça da Matriz, 

Bairro Centro, nesta comarca, o adolescente/assistido Alexandre Ramos 

de Arruda, agindo de forma previamente ajustada com o maior Lauriney 

Maciel, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pela simulação 

de arma de fogo, coisa alheia móvel.

 A Representação, veio acompanhada do respectivo Boletim de 

Ocorrência.

O representado foi citado e interrogado, sendo ainda ouvido o seu genitor 

na audiência de apresentação.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a condenação do 

representado pelo ato infracional do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código 

Penal c/c o artigo 103, caput, da Lei Ordinária n.º 8.069/90.

A defesa, por sua vez, alegou que não fora comprovado que o 

representado tivesse gesticulado de modo a simular o porte de arma, se 

limitando a acompanhar Lauriney Maciel na empreitada criminosa.

Asseverou ainda que a vítima não sofrera grandes danos, não tendo sido 

lesionada ou machucada, bem como os itens roubados foram devolvidos a 

vítima. Requer, por conseguinte, a aplicação da medida socioeducativa de 

advertência.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Cuida-se de representação, pela qual é imputado ao representado a 

prática de ato infracional correspondente ao tipificado no art. 157, § 2º, 

inciso IV do Código Penal Brasileiro.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que é incontroversa a 

materialidade e a autoria do ato infracional declarações prestadas pelo 

representado e o reconhecimento do assistido pela vítima, visto que se 

trata de prisão em flagrante onde os bens foram apreendidos com os 

menores envolidos.

Desta forma, aferidos a prova da autoria e da materialidade do ato 

infracional, vê-se que o fato se amolda ao disposto no art. 122, I do ECA, 

pois foi praticado com extrema violência à pessoa e sem qualquer 

justificativa dirimente.

Considerando que a ele já fora imposta duas remissões condicionadas 

(autos de Código de n.º 63023 e 101327)., a natureza e a gravidade do 

ato infracional, a conduta social e familiar do representado, que são 

jovens em estado de vulnerabilidade social, que precisam ser inseridos 

socialmente, através de um processo socioeducativo, entendo que a 

medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo seu caráter 

ressocializador e pedagógico, é a mais adequada.

 Esta medida, por ser a mais completa, entre as de meio aberto, tem o 

condão de proporcionar aos representados condições de desenvolver a 

sua cidade, estuar, se profissionalizar, além de oferecer apoio a sua 

família se nos afigurando assim, a medida extrema mais adequada.

Ante o exposto, julgo procedente a representação em face ALEXANDRE 

RAMOS DE ARRUDA aplicando-lhe a medida socioeducativa de 

LIBERDADE ASSISTIDA, prevista no art. 112, IV da Lei n.º 8.069/90, a ser 

cumprida no CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assistência 

Social, observando-se o que preceitua os arts. 118 e 119 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.
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 Para o fiel cumprimento desta decisão, oficie-se CREAS – Centro de 

Referencia Especializado de Assistência Social, encaminhando o 

representado para cumprimento da medida aplicada, pelo prazo de doze 

meses e também providenciar suas matriculas em estabelecimento oficial 

de ensino fundamental, com acompanhamento pedagógico e 

solicitando-se, por fim, Relatório de Avaliação Social, trimestral e 

detalhado, sobre o cumprimento da MSE.

 Decorrido o prazo recursal, expeçam-se guia para as execuções desta 

sentença, com cópia dos documentos necessários. Formem-se os 

processos de execuções.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155536 Nr: 2471-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 853-15.2018.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdA, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 04, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 03 de Dezembro de 2018, às 10h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157326 Nr: 3153-47.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonilce de Moraes Cunha, YLdMN, WLdMN, BSdMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda, 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consideração ao despacho de referência n° 04, designo audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 10 de Dezembro de 2018, às 10h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 364-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Intimar para no prazo manifestar juntada de laudo médico pericial de 

ref.72

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156193 Nr: 2706-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Bronson Bulhões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR APARECIDO ZULLI, Municipio de 

Poconé -MT, CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de citação, aguardando no 

setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156193 Nr: 2706-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Bronson Bulhões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR APARECIDO ZULLI, Municipio de 

Poconé -MT, CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 08, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 10 de Dezembro de 2018, às 09h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160506 Nr: 4361-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Gervasio da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANDES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:15203

 Intimar para no prazo legal manifestar decisão de ref.4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158090 Nr: 3420-19.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDESM, BMBDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 04, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 10 de Dezembro de 2018, às 09h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155060 Nr: 2250-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdM, SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 
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emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de citação e intimação de 

audiência, aguardando no setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155060 Nr: 2250-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdM, SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 10, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 10 de Dezembro de 2018, às 09h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 1407-47.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei de Almeida Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 10, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 08 de Outubro de 2018, às 11h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149522 Nr: 86-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155863 Nr: 2586-16.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSPL, CPLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 04, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 08 de Outubro de 2018, às 09h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154124 Nr: 1926-22.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSSL, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 04, designo audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 08 de Outubro de 2018, às 09h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107845 Nr: 1056-79.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jossielma Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, José Eduardo Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de ref. 

85

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159322 Nr: 3850-68.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Intimar da juntada de petição de ref.14

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153422 Nr: 1683-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Andrade Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILSON MIGUEL DE 

SOUZA AMORIM - OAB:24800/O

 Código: 153422

DESPACHO

VISTOS,

Considerando as manifestações de refs. 55/56, redesigno audiência de 

justificação para o dia 05 de setembro de 2018 às 17h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160506 Nr: 4361-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Gervasio da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANDES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:15203

 CÓDIGO: 160506

DESPACHO

VISTOS,

 Apense-se os autos aos de código 147114.

Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

defesa produzindo as provas pretendidas, na forma do artigo 623 do CPC

Sobrevindo manifestação, intime-se para réplica.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

KARINE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 08:10, no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENEDITO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 08:20, no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018538-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 08:50, no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DORES PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 16h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013725-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

REGINALDO DUDEK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 16h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012750-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

FRANCISCA CORTUNA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012750-35.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA CORTUNA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 614 de 684



houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 
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que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012469-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARCELO ADRIANO MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012469-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCELO ADRIANO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 
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atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012483-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARILEI NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012483-63.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARILEI NUNES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 
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termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 
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Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010785-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 16h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016820-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BELITA ALENCAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016820-32.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BELITA ALENCAR DE 

ARRUDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à declaração 

juntada nos autos pela própria parte reclamante, verifica-se que esta 

possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido 

aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato do SPC. 

Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência dos débitos 

mencionado na inicial (R$ 70,09, datado de 28/02/2016, contrato: 

0200932894.) e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por danos 

materiais e morais propostos por ANA APARECIDA DA SILVA, ANA 

MARIA DA SILVA E ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES, em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Designada audiência de conciliação para o dia 

29/11/2017, constatou-se ausência da parte requerente ANA APARECIDA 

DA SILVA, estando devidamente intimada através de seu advogado (ID 
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11697612). A parte reclamada requereu a extinção do feito. ANTE AO 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito EM RELAÇÃO A REQUERIDA ANA APARECIDA DA SILVA, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Passo análise do mérito Narra os 

requerentes que no ano de 2014, nos dias 07, 09 e 11 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. Analisando detidamente os autos, verifico 

que as pretensões da requerente ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA 

GUIMARAES não encontram amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que a unidade consumidora 

desta requerente é abastecida por outra subestação, a qual não foi 

atingida pelo desabastecimento de energia elétrica noticiado, não havendo 

que se falar em dano moral. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial em relação a requerente 

ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA. Por consequência extingue-se o 

feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Já 

em relação a ANA MARIA DA SILVA, da análise das provas colacionadas 

aos autos, em especial das faturas juntadas na petição inicial, a qual 

atesta ser a consumidora titular da unidade consumidora atingida verifico 

ser flagrante a falha na sua prestação dos serviços, porquanto houve 

clara falha na prestação de serviços, uma vez que o consumidor foi 

privado de serviço básico e essencial por mais de 40 (quarenta) horas. 

Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de 

modificar o direito da autora, uma vez que deixou de juntar quaisquer 

documentos a peça de defesa, tendo se atentado tão somente a meras 

alegações. Cumpre salientar que o dano moral é presumido, já que é 

notória a falta de energia, não havendo necessidade de que a parte 

reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. É imperioso que a falta de 

fornecimento de eletricidade por mais de 40 horas gera danos graves, 

uma vez que o município de Poconé apresenta diariamente altas 

temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de ar condicionados 

e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para conservação dos 

alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos habitantes, 

tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do consumidor dos 

serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, configura por si 

só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação entre consumidor e 

fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 

8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que 

tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a parte 

Reclamante o mais rápido possível o que também não verifico nos 

presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é 

o caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, 

considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança 

necessária, somente eximindo à empresa reclamada da responsabilidade 

se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em estudo. Verifica-se, 

portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante decorreu da negligência 

da demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços 

prestados, tendo privado a reclamante de usufruir de serviço oneroso. 

Portanto, é indubitável que a conduta da parte ré provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada 

na inicial em relação a requerente ANA MARIA DA SILVA, com fulcro no 

art. 487, I CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. ANTE O EXPOSTO, opino pela: I – EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito EM RELAÇÃO A 

REQUERENTE ANA APARECIDA DA SILVA, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95; II - IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial em relação a 

requerente ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC; III – PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial em 

relação a requerente ANA MARIA DA SILVA, com fulcro no art. 487, I CPC, 

para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Gabriela Fernandes 

Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013936-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

VANIA MARIA DE ARRUDA em face de vivo s/a. Relata que foi a requerida 

quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 134,79 (cento e trinta e 

quatro reais e setenta e nove centavos) – contrato nº 0210020003, 

inserida em 17/07/2015. Destaque-se ainda que em contestação a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Em que pese a requerida esclarecer que houve a relação contratual, que 

houve vários pagamentos dos serviços prestados, juntou apenas telas 

sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porém estas, por sua vez, 

não se prestam a comprovar os fatos por se tratar de prova unilateral. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do 

débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da 

culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão 

da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, 

a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral 

puro não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos, e 

que estas foram apresentadas no extrato da inicial. Nesse particular, o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto que a 

inscrição realizada pela requerida ocorreu em 17/07/2015, havendo no 

extrato juntado a exordial outro registro datado de 09/01/2015, meses 

antes da inserção do débito em discussão nos presentes autos, o que por 

si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a 

inscrição não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é 

aquele dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial 

albergado pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade 

corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, 

sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 
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fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 134,79 (cento e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) 

– contrato nº 0210020003; bem como DETERMINAR a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome da requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013702-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JERONIMO RAMOS (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

ROBSON JERONIMO RAMOS em face de vivo S/A. Sustenta a requerente 

que desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de não ter 

qualquer relação com a empresa requerida, que foi surpreendia com a 

negativa do cadastro em razão da referida restrição. Relata que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 108,55 

(cento e oito reais e cinquenta e cinco centavos) – contrato 0212588285, 

inserida em 0/10/2014. Destaque-se ainda que em contestação a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Em que pese a requerida esclarecer que houve a relação contratual, esta 

juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porem 

estas, por sua vez, não se prestam a comprovar suas alegações por se 

tratar de prova unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, para a 

elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Importa consignar que a parte 

Requerente possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, a 

mesma esta sendo discutida em outra ação. Assim, não há que se falar 

em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, é levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 

o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 108,55 (cento e oito reais 

e cinquenta e cinco centavos) – contrato 0212588285; bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS em face de vivo 

s/aTELEFONICA BRASIL S.A. Relata que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 168,23 (Cento e sessenta 

e oito reais e vinte e três centavos) – contrato nº 0239857735, inserida em 

01/06/2015. Destaque-se ainda que em contestação a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que pese 

a requerida esclarecer que houve a relação contratual, que houve vários 

pagamentos dos serviços prestados, juntou apenas telas sistêmicas 

visando alicerçar suas alegações, porém estas, por sua vez, não se 

prestam a comprovar os fatos por se tratar de prova unilateral. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do 

débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da 

culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão 

da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, 

a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral 

puro não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos, e 

que estas foram apresentadas no extrato da inicial. Nesse particular, o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto que a 

inscrição realizada pela requerida ocorreu em 01/06/2015, havendo no 

extrato juntado a exordial outro registro datado de 23/05/2015, meses 

antes da inserção do débito em discussão nos presentes autos, o que por 

si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a 

inscrição não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é 

aquele dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial 

albergado pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade 

corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, 

sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 
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preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência do R$ 

168,23 (Cento e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) – contrato 

nº 0239857735; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

FATIMA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 13:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012217-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIA FERNANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012217-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIA FERNANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014486-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GONCALINA CARMEM DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Mérito O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Nota-se que a 

reclamada, apesar de ter comparecido à sessão de conciliação, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a 

inexistência dos fatos ou da necessidade de indenizar, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em assim sendo, 

não havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante no que 

pertine ao débito reclamado, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se 

impõe. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 
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necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014418-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

PAULO FERREIRA DE LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 26/09/2018, às 13h30, sala 9, mutirão Energisa Poconé

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019363-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

EVELISE GISELLE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019363-08.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EVELISE GISELLE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, cuja origem a reclamante alega 

desconhecer, haja vista que, apesar de ter sido cliente da Reclamada, 

solicitou o cancelamento dos serviços sem deixar nenhum débito que 

viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na contestação 

alegou a regularidade do débito negativado, requerendo ao final pela 

improcedência da Reclamação. Sendo assim, a reclamada não logrou 

comprovar a solicitação ou utilização do serviço oferecido, pois, não 

foram juntados aos autos nenhum documento para a comprovação da 

contratação, em especial o contrato. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante 

no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em 

vista que o extrato de negativação juntado aos autos, demonstra a 

existência de outra negativação em datas anterior à negativação em 

apreço, sendo por assim devidas e válidas até a presente data. O novo 

posicionamento do STJ, ao qual venho me filiando, é no sentido de afastar 

a presunção de dano moral quando suportado por pessoa que já tem seu 

nome regularmente inscrito no rol de inadimplentes, motivo elo qual, deve 

ser aplicado ao caso a Súmula 385 do STJ. Para que houvesse 

configuração do dano moral, no caso, deveria a reclamante ter provado 

que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi irregular 

ou, ainda, no curto período após a ciência da credora em que a restrição 

foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao seu nome ou crédito. A 

propósito, o que não se presume, à espécie, diante das peculiaridades do 

caso. Nesse sentido é a jurisprudência: DANO MORAL - Banco de dados - 

Preexistência de anotação - Presunção de dano moral afastado - Súmula 

385 do STJ - Pedido indenizatório improcedente - Recurso desprovido. 

(2230530820098260100 SP 0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização 

por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito quando já existe inscrição legítima feita anteriormente. Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante para DECLARAR 

a inexistência do débito negativado objeto da pressente e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Confirmar a Liminar concedida 

para que a Reclamada proceda a exclusão do nome da reclamante, em 

definitivo, dos cadastros negativos dos Órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA). Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000093-83.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILENE DE OLIVEIRA 
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REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório. DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. DO MÉRITO A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

pois se trata de serviços disponibilizados aos consumidores, pessoa 

física, sendo devida a inversão do ônus da prova. No caso dos autos, a 

parte autora alega que a inscrição é indevida porque não contraiu 

qualquer dívida perante a parte requerida e, diante da sua negativa quanto 

à contratação de produtos ou serviços, incumbe à parte requerida provar 

que a parte autora manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, 

I, do Código de Processo Civil. A parte requerida, por sua vez, juntou aos 

autos o comprovante de débito, documento onde consta a assinatura da 

Reclamante, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil. Assim, a parte requerida comprovou fatos modificativo, 

extintivo e/ou impeditivo do direito da parte autora, na medida em que 

comprovou a contratação, constando inclusive assinatura da parte autora. 

Portanto, havendo provas da contratação e, consequentemente, não há 

falar-se em pagamento de indenização a título de danos morais, pois 

considerando a existência nos autos de provas de que a autora firmou 

contrato entre a reclamada, tenho que a conduta da empresa/requerida 

não pode ser considerada ilícita, de forma que outro caminho não 

vislumbro à presente demanda declaratória senão a sua improcedência. 

Assim, não tendo a autora se livrado do ônus probatório que lhe incumbia, 

não há falar em declaração de inexistência da dívida, tampouco em 

reparação de danos morais por suposta manutenção do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por derradeiro, consigno que o 

entendimento ora esposado não implica ofensa a quaisquer dispositivos, 

de ordem constitucional ou infraconstitucional, inclusive àqueles 

invocados pelas partes em suas manifestações no curso do processo. 

Por estas razões, não há como proceder ao dano moral hipotético. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil de 2015, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no MÉRITO 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos pela Reclamante 

em desfavor de BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito 

do Juizado Especial para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018641-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DA COSTA ARRUA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 27/09/2018, às 8h40, sala 9, mutirão Energisa Poconé

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013449-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013449-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MOACIR BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à 

audiência designada, conforme se depreende do Termo de Audiência 

carreado aos autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi 

devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo 

os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados 

Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente 

feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVAN CATARINA DA COSTA (REQUERENTE)

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM CORREA ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010709-95.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SUELLEM CORREA ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência 

designada, conforme se depreende do Termo de Audiência carreado aos 

autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, 

restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013865-28.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013865-28.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO MARTINS 

DE MORAES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a ré. Designada 

audiência de conciliação, constatou-se ausência da parte requerente, 

embora devidamente intimada para o ato. Não há outra alternativa senão 

aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, 

da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito 

POCONÉ, 4 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011639-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011639-50.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCOS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a ré. Designada audiência de 

conciliação para dia 09/04/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. Não há outra 

alternativa senão aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013801-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GLORIA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013801-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA GLORIA 

RODRIGUES DA CUNHA REQUERIDO: OI S.A VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Do julgamento antecipado 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITA GLORIA 

RODRIGUES DA CUNHA em face de OI S/A. Sustenta a requerente que foi 

surpreendia com a negativa do seu cadastro em loja do comércio local, em 

razão de restrição inserida pela requerida no valor R$ 915,40. 

(Novecentos e quinze reais e quarenta centavos), com vencimento em 

07/09/2016, referente ao contrato nº 0000005052571085. Afirma que a 

cobrança é indevida e que desconhece o valor apontado, em razão de 

não ter débito algum com a empresa. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, que houve vários pagamentos dos serviços prestados, 

não juntou provas visando alicerçar suas alegações. Constatada a 

ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há 

outra alternativa, se não declarar a inexistência do débito. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos, e 

que estas foram apresentadas no extrato da inicial. Nesse particular, o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto que a 

inscrição realizada pela requerida ocorreu em 05/05/2017, havendo no 

extrato juntado a exordial outro registro, em 07/11/2016, antes da inserção 

do débito em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria 

a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula 

supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja 

legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: 1) DECLARAR a inexistência do 

débito no valor R$ 915,40. (Novecentos e quinze reais e quarenta 

centavos), com vencimento em 07/09/2016, referente ao contrato nº 

0000005052571085; 2) bem como DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

da requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010872-75.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA CRISTINA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem de 

comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Da 

Preliminar - Da adequação do polo passivo Conforme fundamentação 

exposta em peça contestatória, reconheço a incorporação societária, 

motivo pelo qual acolho a preliminar de adequação do polo passivo. II - 

Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela empresa requerida no valore de R$ 196,85 GERADO 

PELO CONTRATO Nº 0000000119794799, uma vez que não possui 

nenhum vínculo com a empresa requerida. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que há contrato entre as partes e que se trata da 

assinatura do plano CLARO TV, que a negativação é lícita, ante a 

inadimplência da parte requerente. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Ademais, as telas 

de sistemas colacionadas na contestação, são documentos produzidos 

unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a legalidade na 

contratação dos serviços. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. Ocorre que, em análise aos documentos acostados à exordial 

verifico que o reclamante possui outra negativação em seu nome, 

anteriores à discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da 

referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, confirmar a liminar deferida e determinar a 

exclusão definitiva da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 .099/95.  Helo isa Helena Saenz Sur i ta  Juíza Le iga 

_____________________________________________ VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012983-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012983-66.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ELISABETE DA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, referente ao débito de no valor de R$ 68,67 

(sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), pois afirma que, 

jamais utilizou os serviços da reclamada, tão pouco realizou contrato com 

a mesma capaz de relativizar um possível negocio jurídico. A Empresa 

Reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com o Reclamante, afirma que a parte 

autora era titular do terminal fixo, Contrato nº 5043829440, junto à 

requerida desde 27.05.2013, diversamente do afirmado por ela na inicial. 

Ademais, sustenta que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência. 

Aduz, ainda que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

Reclamante, afirma que inexiste o dever de indenização por danos morais 

e por fim, faz pedido contraposto. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que, a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome do reclamante decorreu do inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito 

discutido nos autos ser declarado ilegal. Vejamos o seguinte 

entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Via de conseqüência, entendo por 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 
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PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 68,67 (sessenta 

e oito reais e sessenta e sete centavos); b) CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. c) DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 6 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016894-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTINA APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016894-86.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTINA APARECIDA ROSA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por CRISTINA APARECIDA ROSA em desfavor 

de LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Narra a inicial que a parte 

requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e vem 

sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente ao débito de R$ 268,19 do contrato 

00302003927134034. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral. 

No entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. A requerida 

incumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos Proposta de Adesão, 

Comprovante de Débito, ambos devidamente assinado. E as assinaturas 

constantes dos documentos carreados junto a contestação são 

visivelmente a mesma assinatura da requerente apresentado na 

procuração e no termo de audiência de conciliação. Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das mensalidades do plano ora contratado. Em 

fase de impugnação a parte requerente afirma desconhecer a relação 

comercial com a requerida, ocorre que analisando detidamente as provas 

carreadas aos autos, este argumento não deve prosperar. A parte 

requerida apresentou como provas em sua contestação o Proposta de 

Adesão e Comprovante de débito, em nome da requerente. Diante dos 

documentos juntados na inicial e na contestação, nota-se que a assinatura 

exarada no documento trazido como prova pela requerida, se assemelha 

em muito, àqueles assinados na inicial (procuração, declaração) e no 

termo de audiência. Razão pela qual REJEITO a preliminar de perícia 

grafotécnica, suscitada pela parte requerida. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 8 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

FELIPE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 14:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

FELIPE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 14:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000518-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANA RITA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000518-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA RITA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares Não há que se falar em falta 

de interesse de agir, eis que o direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente, nem mesmo da ausência do comprovante original de 

negativação, visto que a empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a distribuição de centenas 

de ações idênticas, assim, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas. I - Mérito: 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação a um 

contrato (nº 0217024760) no valor de R$ 147,58 que não contraiu perante 
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a parte requerida. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu 

a regular utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera 

liberalidade o autor deixou de efetuar o pagamento das faturas, se 

tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos 

autos o copia do RG e CPF da requerente, Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio, 

ambos devidamente assinado e datado de 04/06/2014, referente a linha 65 

9998-0514, com plano Vivo Controle Ilimitado. E as assinaturas constantes 

dos documentos carreados junto a contestação são visivelmente a mesma 

assinatura da requerente apresentado na procuração e no termo de 

audiência de conciliação. O requerente impugna genericamente os 

documentos trazidos junto à defesa. Diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débito com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012977-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MEDEIROS DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012977-59.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANO MEDEIROS DE 

AQUINO NUNES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. OPINO, para a 

retificação do polo passivo do presente feito, a fim de que passe a 

constar a denominação social correta da empresa requerida, qual seja, OI 

S/A. Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento 

de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Pleiteia a parte 

Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito, referente ao débito de no valor de R$ 70,10 

(setenta reais e dez centavos), pois afirma que, jamais utilizou os serviços 

da reclamada, tão pouco realizou contrato com a mesma capaz de 

relativizar um possível negocio jurídico. A Empresa Reclamada contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o Reclamante, afirma que a parte autora era titular do 

terminal fixo nº (65) 33451110 (F3354147), contrato de número 

5044184124, cancelado por inadimplência. Aduz, ainda que a negativação 

é legítima, ante a inadimplência da parte Reclamante, afirma que inexiste o 

dever de indenização por danos morais e por fim, faz pedido contraposto. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que, a 

apresentação de tela sistêmica dos seus computadores não é hábil a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e produzida 

unilateralmente. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual 

entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção do nome do 

reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado 

ilegal. Vejamos o seguinte entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome do autor Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Via de conseqüência, entendo por improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos no valor de R$ R$ 70,10 (setenta reais e dez 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. c) DETERMINAR a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome do requerente; OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 5 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018404-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018404-37.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CATARINA DA SILVA LUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

referente ao débito no valor de R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte 

e cinco centavos), referente ao um suposto contrato vencido em 

28/11/2014, pois afirma que, jamais utilizou os serviços da reclamada, tão 

pouco realizou contrato com a mesma capaz de relativizar um possível 

negócio jurídico. A Empresa Reclamada contesta, informando que em 

análise ao sistema da requerida, restou verificada que a contratação da 

conta a qual ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que 

os serviços foram contratados pela própria Autora e que houve 

abundante utilização dos serviços. Aduz, ainda que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte Reclamante e que inexiste o dever 

de indenização por danos morais. A presente relação é de consumo e, 
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nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que, a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome do reclamante decorreu do inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito 

discutido nos autos ser declarado ilegal. Vejamos o seguinte 

entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Autora para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte e cinco 

centavos), referente ao um suposto contrato vencido em 28/11/2014; b) 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso; c) DETERMINAR a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome da requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 8 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013544-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA (ADVOGADO(A))

JOENDER DE PINHO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013544-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOENDER DE PINHO CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. Pleiteia a 

parte Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito. Designada audiência de conciliação 

para dia 23/10/2017, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. Não há outra alternativa se não aplicar 

os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016895-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016895-71.2016.8.11.0028. REQUERENTE: OZELIA PEREIRA DUARTE 

REQUERIDO: CLARO TV VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Afasto a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS com 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por OZELIA FERREIRA 

DUARTE em face de CLARO TV. Sustenta a requerente que foi 

surpreendia com a negativa do seu cadastro em loja do comércio local, em 

razão de restrição inserida pela requerida no valor R$ 263,12. (Duzentos e 

sessenta e três reais e doze centavos), com vencimento em 15/05/2014, 

referente ao contrato nº 0000000125490989. Afirma que a cobrança é 

indevida e que desconhece o valor apontado, em razão de não ter débito 

algum com a empresa. Destaque-se ainda que em contestação a requerida 

não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que 

pese a requerida esclarecer que houve a relação contratual, que houve 

vários pagamentos dos serviços prestados, não juntou provas visando 

alicerçar suas alegações. Constatada a ausência de prova cabal, para a 

elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, 

em se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos, e que estas foram apresentadas no extrato da 

inicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida ocorreu 

em 05/05/2017, havendo no extrato juntado a exordial outro registro, em 

07/11/2016, antes da inserção do débito em discussão nos presentes 

autos, o que por si só já justificaria a negativa de indenização, com 

fundamento no enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, 

denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge mencionar que 

passível de indenização é aquele dano consistente na lesão de um bem 

jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse 

modo, em decorrência da preexistência de inscrição legítima, não há que 

se falar em ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente 

não comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor R$ 263,12 (Duzentos e 
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sessenta e três reais e doze centavos), com vencimento em 15/05/2014, 

referente ao contrato nº 0000000125490989 2). 2) bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente; 3) Julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL GUILHERMINA MIRANDA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 15:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016250-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016250-46.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA DE CAMPOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta em desfavor de TIM 

CELULAR S.A. Pleiteia a parte Reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. Designada 

audiência de conciliação para dia 10/04/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. Decorrido o 

prazo sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os 

efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014136-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MAITE IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo a análise do mérito da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MAITE 

IRENE DA SILVA em face da VIVO S.A.. Narra a inicial que a parte 

requerente foi surpreendida com a recusa do seu cadastro em uma loja de 

utilidade doméstica da capital, em razão do seu nome estar inserido nos 

órgãos de restrição de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 

108,57 (cento e oito reais e cinquenta e sete centavos – contrato n. 

0207848333. Afirma a requerente nunca ter contratado nem utilizados os 

serviços da requerida, possui apenas linha telefônica na modalidade pré 

paga. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se 

ainda que a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Não trouxe aos autos prova cabal, qualquer contrato, 

gravação ou outra prova de que comprove que a requerente tenha 

solicitado e/ou utilizado dos serviços fornecidos. Razão pela qual deve ser 

declarada a inexistência do débito aqui discutido. A requerente afirma de 

forma absoluta que não tem débito com a requerida, que a cobrança e a 

restrição são totalmente indevidas. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 108,57 (cento e oito 

reais e cinquenta e sete centavos – contrato n. 0207848333; b) 

DETERMINAR a exclusão do nome do requerente o cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão na 

presente lide, bem como para c) CONDENAR a requerida a pagar ao 

requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Claudir Junior França Martins Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ERENILDE DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013173-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido 

de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para 

o requerimento de gratuidade se revela na interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por GONÇALINA PINTO DOS SANTOS em face de CLARO S.A. Sustenta a 

requerente que foi surpreendia com a negativa do seu cadastro em loja do 

comércio local, em razão de restrição inserida pela requerida no valor de 

R$ 67,38 (sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) oriundo de um 

suposto contrato vencido em 24/05/2015. Afirma que a cobrança é 

indevida e que desconhece o valor apontado, em razão de não ter débito 

algum com a empresa. Destaque-se ainda que em contestação a requerida 

não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que 

pese a requerida esclarecer que houve a relação contratual, que houve 

vários pagamentos dos serviços prestados, não juntou provas visando 

alicerçar suas alegações. Constatada a ausência de prova cabal, para a 

elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, 

em se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos, e que estas foram apresentadas no extrato da 

inicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida ocorreu 

em 12/09/2015, havendo no extrato juntado a exordial outro registro, em 

25/10/2013, antes da inserção do débito em discussão nos presentes 

autos, o que por si só já justificaria a negativa de indenização, com 

fundamento no enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, 

denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge mencionar que 

passível de indenização é aquele dano consistente na lesão de um bem 

jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse 

modo, em decorrência da preexistência de inscrição legítima, não há que 

se falar em ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente 

não comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito R$ 67,38 (sessenta e sete reais e 

trinta e oito centavos) oriundo de um suposto contrato vencido em 

24/05/2015. 2) bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; 3) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017411-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017411-91.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANDERSON MACIEL DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, referente ao débito no valor de R$ 119,70 (cento e 

dezenove reais e setenta centavos), pois afirma que, jamais utilizou os 

serviços da reclamada, tão pouco realizou contrato com a mesma capaz 

de relativizar um possível negocio jurídico. A Empresa Reclamada 

contesta, informando que em análise ao sistema da requerida, restou 

verificada que a contratação da conta a qual ensejou a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na modalidade 

pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a modalidade 

controle. Aduz, ainda que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte Reclamante e que inexiste o dever de indenização por danos morais. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que, a 

apresentação de tela sistêmica dos seus computadores não é hábil a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e produzida 

unilateralmente. Aliado a isso, as faturas juntadas pela reclamada não tem 

o mesmo valor da negativação. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção 

do nome do reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Vejamos o seguinte entendimento: INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de 

negativação ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Via de conseqüência, entendo por 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 119,70 (cento e 

dezenove reais e setenta centavos); b) CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso; c) DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 631 de 684



arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016343-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

IDAIL PERIS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016343-09.2016.8.11.0028. REQUERENTE: IDAIL PERIS DE ARRUDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. A parte requerente IDAIL PERIS DE ARRUDA, através 

de procurador, juntou pedido de desistência da presente demanda (ID n. 

12484038). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014267-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

CLEIDE LUIZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 15:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCYANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016943-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANICETO DE MATOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016943-30.2016.8.11.0028. REQUERENTE: VANDERLEI ANICETO DE 

MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por Vanderlei Aniceto de Matos em face de VIVO 

S.A. Sustenta o requerente que foi surpreendido com a negativa do seu 

cadastro em loja do comércio local, em razão de restrição inserida pela 

requerida no valor de R$ 128,34, muito menos informações sobre o 

contrato que a originou, N° 0227946788. Afirma que a cobrança é indevida 

e que desconhece o valor apontado, em razão de não ter débito algum 

com a empresa. A Empresa Reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

Reclamante, afirma que em oportunidade posterior a parte autora 

modificou a modalidade de plano, migrando para uma plataforma pós-paga, 

tendo inclusive feito solicitação de recarga programada. Diante da referida 

habilitação do plano a parte autora passou a utilizar linha no plano 

controle, do qual eram emitidas mensalmente faturas para a residência da 

parte consumidora. Aduz, ainda que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte Reclamante e que inexiste o dever de indenização 

por danos morais. Verifico dos autos que a documentação apresentada 

pelo requerente se limitou a referido extrato de negativação, além de 

fotocópias dos documentos pessoais, procuração “Ad Judicia” e 

comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe 

anexo a sua defesa áudio ao qual o autor confirma e dita todos os seus 

dados pessoais que comprovam por assim a existência de relação 

contratual e inclusive no áudio o Autor afirma a contratação do plano 

telefônico. Referido áudio, bem como faturas angariadas em anexo a 

contestação se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela empresa requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que aduziu o débito ser 

indevido e que desconheceria a origem do mesmo, no entanto nada juntou 

que comprove suas alegações. Ora, a parte autora deveria, quando da 

impugnação deveria trazer aos autos comprovação do que alegou em sua 

inicial, fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Desta feita, vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência dos 

pedidos em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013175-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOATAN LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013175-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOATAN LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por JOATAN LOPES DA SILVA em 

desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRAS. 

Narra a inicial que jamais foi notificada da restrição, constatou que a 

restrição era por ordem da Requerida, referente a 2 (dois) débitos, um no 

valor de R$ 271,20 (duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) e 

outro no valor de R$ 500,87 (quinhentos reais e oitenta e sete centavos) 

referente aos supostos contratos vencidos respectivamente em 

02/01/2013 e 05/01/2013. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral. 

No ID Num. 8630029, a tutela foi deferida nos seguintes termos: “DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

a exclusão do nome da reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos.” No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as 

partes, juntando provas robustas que indicam a existência e a validade do 

negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou 

aos autos, Contrato de Abertura de Conta Corrente, Adesão a Conta 

Especial e Termo de Cessão de Crédito. E as assinaturas constantes dos 

documentos carreados junto a contestação são visivelmente a mesma 

assinatura da requerente apresentado na procuração e no termo de 

audiência de conciliação. Não havendo a responsabilização de reparação 

em danos morais, já que houve a contratação dos serviços de forma lícita. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades do 

plano ora contratado. Em fase de impugnação a parte requerente alega 

que não há nenhum documento que comprove a existência do débito e a 

relação jurídica entre as partes, ocorre que analisando detidamente as 

provas carreadas aos autos, esta não deve prosperar. A requerida 

apresentou como provas em sua contestação Contrato de Abertura de 

Conta e Termo de Cessão de Crédito. Diante dos documentos juntados na 

inicial e na contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento 

trazido como prova pela parte requerida, se assemelha em muito, àqueles 

assinados na inicial (procuração, declaração) e no termo de audiência, 

desta forma entendo pela improcedência da presente Ação. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC. Por Pertinência, OPINO por 

REVOGAR a tutela deferida ao ID Num. 8630029. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019507-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ABILENE CARMEM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Autos: 8019507-79.2016.811.0028 Promovente: ABILENE CARMEM DE 

ARRUDA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

opôs Embargos de Declaração no id. 12054112, contra a sentença 

prolatada no id. 10092293, com a arguição de houve omissão e 

contradição, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo 

argumentos com o objetivo de reformar o julgado. É o relatório do 

essencial. Os Embargos de Declaração são ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 83 da Lei n. 9.099/95: Art. 83. Cabem embargos de declaração 

quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou 

omissão. Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante, 

consistente em que seja julgado improcedente o pedido contraposto, 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterado. Ademais, os Embargos 

de Declaração devem ser interpostos com identificação precisa do 

suposto vício apresentado da decisão embargada. A interposição de 

Embargos de Declaração sem a expressa indicação de obscuridade, 

omissão, contradição ou inexatidão material, viola o Princípio da 

Dialeticidade diante da inépcia recursal. A propósito: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO 

INDICADAS. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. VALIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL E REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. COMPATIBILIDADE. 

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou 

contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso 

especial. Aplica-se, neste caso, a Súmula 284/STF. (...) (STJ REsp 

1186851/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 27/08/2013, DJe 05/09/2013) Por esta razão, considerando que o 

recurso embargado não observou a dileticidade recursal, este não merece 

conhecimento. Ante o exposto, opino por rejeitar os Embargos de 

Declaração. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da 

Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de decisão 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010866-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposto por ROBERTO JOSÉ DE 

ARRUDA em desfavor de VIVO S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte requerente. O requerente afirma na peça exordial, que 

teve ser nome inserido indevidamente nos cadastro de proteção ao crédito 

SPC/SERASA, pois desconhece qualquer dívida com a reclamada, bem 

como afirma que não fora notificado da negativação. Na contestação 

apresentada, a requerida esclarece que o débito é oriundo de plano 

pós-pago em que não foram pagas faturas pelo autor. Porém não trouxe 

documentos que comprovassem a referida contratação de serviços, 

apenas apresentou telas sistêmicas que não servem como prova judicial, 

por ser prova unilateral. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Pois a requerida efetuou a 

inserção do nome nos órgãos de proteção de crédito de uma dívida que 

não fora provada. Somente aponta o número de um contrato, mas não 

trouxe aos autos qualquer prova da sua existência, nem mesmo o 

detalhamento das faturas. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se 

tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outra negativação anterior a anotação em análise nos 

presentes autos. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, no extrato do SPC/SERASA acostado na inicial inserida 

em 13/05/2015 do Banco Itaucard, meses antes da inserção do débito da 

empresa requerida, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência dos 

referidos débitos do requerente no valor de R$ 121,50 (cento e vinte e um 

reais e cinquenta centavos) – contrato n. 2064535578 e R$ 179,70 (cento 

e setenta e nove reais e setenta centavos) – contrato n. 2090531026, bem 

como DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito, somente dos débitos 

supracitados. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Claudir Junior França Martins Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013217-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

AURELIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 8013217-48.2016.8.11.0028 REQUERENTE: 

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do Novo 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. As partes efetuaram 

composição amigável, conforme consta nos autos (id 10145461). Ante o 

exposto, opino pela homologação do acordo firmado pelas partes para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, pela extinção do feito com 

resolução do mérito. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA CECILIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000104-78.2018.8.11.0028. REQUERENTE: OSMARINA CECILIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. A parte requerente OSMARINA CECILIA DE 

CARVALHO, através de procurador, juntou pedido de desistência da 

presente demanda, para prosseguir com um bom relacionamento com a 

reclamada (ID n. 12752723). Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018034-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS INOCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018034-58.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUIS CARLOS INOCENCIO DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente, por meio de “televendas”. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento ou o áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Importa consignar que a parte Requerente possui 

outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, são levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta 

para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 140,94– contrato N° 

215977481; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos 

de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sentença publicada no PJE. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019118-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL APARECIDO MOURA (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019118-94.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JUVENIL APARECIDO MOURA 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento ou o 

áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito R$ 170,38 - Contrato n. 0250043851; bem como DETERMINAR a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a requerida a 

pagar a requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sentença 

publicada no PJE. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017468-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSEMAR FRANCISCO BISPO BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017468-12.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSEMAR FRANCISCO BISPO 

BRUNO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento ou o 
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áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência 

do R$ 170,11 - Contrato n. 196718209; bem como DETERMINAR a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a requerida a 

pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sentença 

publicada no PJE. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017436-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JUCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017436-07.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JUCILENE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento ou o 

áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Importa consignar que a parte Requerente possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 

o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do R$ 247,84 (duzentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e quatro centavos) – contrato N° 123183425; bem 

como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; b) 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sentença publicada no PJE. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68460 Nr: 2636-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Gustavo Freitas e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º Registro Geral de Imoveis, Titulos e 

Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a Carta de Intimação do 

requerente Gustavo de Freitas e Silva ref. 15 foi devolvida conforme ref. 

18.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000505-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN REGO WANDERLEY 02071803183 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000505-81.2018.8.11.0059. 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: RENAN 

REGO WANDERLEY 02071803183 Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 

2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41636 Nr: 1361-72.2012.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Carneiro Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Antonio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial para decretar o divórcio de 

ALESSANDRA CARNEIRO PEREIRA RODRIGUES e AGUINALDO ANTONIO 

RODRIGUES.Ao mesmo tempo, DEFIRO a guarda dos infantes a sua 

genitora Sra. ALESSANDRA CARNEIRO PEREIRA RODRIGUES e condeno o 

requerido ao pagamento de alimentos na importância de 30% salário 

mínimo, a ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta bancária a ser 

informada pela parte autora. A requerida permanecerá com o nome de 

casada.Expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente.Findando os litigantes vencidos e vencedores, cada uma das 

partes responsabilizar-se-á pelos honorários de sucumbência do 

advogado da parte adversa, na esteira do artigo 85, caput, do CPC, ora 

fixados uniformemente e pro rata em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, distribuindo-se proporcionalmente entre 

elas as despesas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50776 Nr: 675-12.2014.811.0059

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canabrava do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo José Barros, Lourival Martins 

Araújo, Nova Guia Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido Genebaldo José Barros e 

Lourival Martins Araújo, foram notificados dos termos deste procedimento 

e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46407 Nr: 2214-47.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Cândido Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte ré acerca da decisão 

proferida em 18/05/2018:

"Aqui se tem Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de 

Everton Cândido Silva Oliveira.

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias úteis e a parte requerida 15 

(quinze) dias úteis para manifestação, iniciando-se pela parte autora e, 

após, a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97544 Nr: 1230-87.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a juntada da pericia medica na ref:11, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81299 Nr: 3759-16.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A PERICIA MEDICA JUNTADA NA REF:27, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86150 Nr: 6872-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre o oficio juntado na ref:43

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46407 Nr: 2214-47.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Cândido Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 Autos nº 2214-47.2013.811.0059 (Código nº 46407)

Aqui se tem Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 637 de 684



Everton Cândido Silva Oliveira.

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias úteis e a parte requerida 15 

(quinze) dias úteis para manifestação, iniciando-se pela parte autora e, 

após, a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76620 Nr: 856-08.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayko da Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Administradora de Consórcio S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sérgio da Cruz e 

Vasconcelos - OAB:12548/GO

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida acerca da r. 

sentença prolatada nos autos a qual homologou por sentença o acordo 

apresentado nos autos e resolveu o mérito nos termos do art 487, III, B 

CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76620 Nr: 856-08.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayko da Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Administradora de Consórcio S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sérgio da Cruz e 

Vasconcelos - OAB:12548/GO

 Aqui se tem ação de cobrança para devolução de parcelas pagas, 

cumulada com ação de nulidade de cláusula contratual, cumulada com 

pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada por MAYKO DA 

MOTA DE SOUZA em face de ARAGUAIA SERVIÇOS LTDA EPP.

Recebida a inicial, foi indeferido o pleito liminar e designada audiência de 

conciliação.

Por conseguinte, citada e intimada, a demandada manifestou-se nos autos, 

externando seu desinteresse na realização de audiência de conciliação, 

na mesma oportunidade apresentou proposta de acordo e contestação.

Instada a se manifestar quanto à contestação, mormente quanto ao 

acordo proposto, a parte autora colacionou nos autos um termo de acordo 

firmado com a requerida, por meio do qual as partes estabeleceram que a 

demandada pagará à parte autora o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), 

valor parcelado em 4 (quatro) prestações mensais no valor de R$3.000,00 

(três mil reais). O vencimento da 1º parcela ficou estabelecido para o dia 

16 de agosto de 2017, ficando as demais para os meses subsequentes.

Ressai do acordo que o pagamento das parcelas supra deverá ser 

efetuado mediante depósito bancário no Banco do Brasil, agência 3659-5, 

conta corrente 34.091-x, de titularidade do causídico do requerente.

O acordo entabulado diz, ainda, que o atraso superior à 5 (cinco) dias 

ensejará a incidência de multa de 10% sobre o valor da parcela. De outro 

viés, o atraso no pagamento superior a 15 (quinze) dias importará na 

rescisão do contrato.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pro rata.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72954 Nr: 4814-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizama Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 88).

Assim sendo, expeça-se mandado de intimação à testemunha Brunielli de 

Jesus, atentando-se, todavia, ao endereço fornecido pelo Parquet.

Às providências para realização da solenidade designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64387 Nr: 1094-61.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Vasconcelos Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, 

Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 61).

Assim sendo, expeça-se, COM URGÊNCIA, novo mandado de intimação ao 

acusado, atentando-se, todavia, ao endereço fornecido pelo Parquet (item 

01).

Por fim, intime-se a defesa do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos instrumento de procuração.

Às providências para realização da solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73737 Nr: 5130-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jedean Soares Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 
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designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 

2018, às 15h45min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27138 Nr: 1277-89.2015.811.0019

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Hickmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Oliveira dos Santos, Raquel Gonçalves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Paulo dos Santos 

Roberts - OAB:5395, Thiago Vizzoto Roberts - OAB:MT-13079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018 às 

15hrs00min.

Outrossim, em que pese as petições das partes em ref. 114 e 117, ambas 

estão preclusas. Explico.

Quando a parte requerente e requerida foram intimadas para apresentar 

provas, estas, manifestaram-se em Ref. 113 e Ref. 112, respectivamente.

 Logo, uma vez realizado um ato, não é possível realizá-lo novamente, isto 

diante do fenômeno da preclusão consumativa. No caso de apresentação 

de duas petições especificando provas a produzirem, há que prevalecer a 

primeira, pois protocolada em momento oportuno para o exercício do direito 

de produção de provas. Como bem salientado, o processo se realiza por 

meio de uma sequência ordenada de atos. Permitir a repetição 

desordenada de atos, ao arbítrio da parte, seria comprometer a celeridade 

e a eficiência da prestação jurisdicional.

 Já em que pese o pedido de oitiva do perito responsável pelo laudo 

técnico presente nos autos (ref. 113), também deve ser indeferido, isso 

porque, conforme preceitua o artigo 361, I do CPC:

 Artigo 361 - As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se 

nesta ordem, preferencialmente: I - o perito e os assistentes técnicos, que 

responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na 

forma do art. 477, caso não respondidos anteriormente por escrito.

Compulsando os autos, verifico que não restaram dúvidas ou 

questionamentos acerca da pericia juntada em ref. 98, sendo 

desnecessária, portanto, a oitiva do expert.

Já com relação as demais testemunhas, estas deverão comparecer à 

audiência designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26471 Nr: 1047-47.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 Vistos em Correição.

Tendo em vista o arquivamento dos embargos de terceiros (código 

28015), bem como o transcurso do prazo para o embargante se 

manifestar sobre o que entender de direito, nos autos dos embargos à 

execução (código 27652), aguardem-se os autos da ação de execução 

na secretaria até a manifestação da parte embargante (código 27652).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33719 Nr: 570-53.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Brito Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido retro, assim, proceda a secretaria a expedição do 

competente alvará, transferidos os valores para conta descrita na petição 

em ref. 61.

Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para prolação da sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37456 Nr: 2279-26.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que até requerimento 

administrativo, o qual indeferiu o beneficio, não foi juntado aos autos.

Assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, para apresentar o 

referido documento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos ao gabinete.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31706 Nr: 1992-97.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de oficio juntado em ref. 66, no qual o requerido solicita 

informações, acerca da data de do inicio do benefício (DIB) e data do inicio 

do pagamento (DIP), bem como indicar o tipo de benefício a ser 

implementado.

Em que pese à falta dessas informações na decisão, verifica-se que são 

de fácil constatação, senão vejamos:

De acordo com o dispositivo da sentença, foi julgado procedente o pedido 

formulado pela parte requerente, qual seja, o benefício de aposentadoria 

mista, beneficio esse, descrito na exordial.

Já a data do inicio do benefício (DIB), conforme entendimento 

jurisprudencial já sedimentado, será devido a partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 27/01/2016.

E por último, a data do inicio do pagamento (DIP), também de acordo com 

entendimento jurisprudencial, será devido a partir da data da sentença que 

concedeu o beneficio.

Importante salientar, que a referida decisão não tem o condão de rediscutir 

o mérito, nem os fundamentos que levaram este juízo a conferir o 
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benefício a parte requerente.

E finalmente, certifique-se à secretaria, a cerca do transito em julgado da 

sentença (ref. 51).

 Intime-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 864-76.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinei Juliano Calgaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sadi Affonso Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT-7440, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciscarlos Alcântara - 

OAB:4.746-

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta Fundada em 

contrato de confissão de dívida proposta por LAURINEI JULIANO 

CALGARO em desfavor do Espólio de SADI AFFONSO SCHWANTES.

Em ref. 26, foi requerida pelas partes a homologação do acordo juntado 

aos autos, ficando suspensa a presente execução, até o adimplemento 

total do referido acordo, conforme decisão de ref. 30.

Ocorre que, em ref. 39, este juízo foi oficiado para providenciar a penhora 

no rosto dos autos desta execução, tendo em vista a existência de 

execução (código 56978) tramitando na 1º Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no qual o Sr. Laurinei Juliano Calgaro é parte executada.

Em decisão de ref. 43, foi determinada a referida penhora, intimando a 

parte executada para depositar em juízo as parcelas faltantes do acordo 

de ref. 26.

Em cumprimento a supradita decisão, o executado informa (ref. 51 e 52) 

que depositou 1.978 (mil novecentos e setenta e oito) sacas de soja, 

referentes a ultima parcela do acordo, no armazém Arinos, juntando 

comprovante de depósito.

Em ref. 64, foi determinada a formalização da penhora no rosto dos autos. 

Aguardando-se inciativa da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, quanto 

à autorização da venta antecipada do produto, solicitado pelo exequente 

nos autos do processo daquela Comarca.

Ato continuo, o Sr. Laurinei Juliano Calgaro, ora exequente nesta ação, 

fora intimado, através de seu advogado para prosseguir com o feito e 

requerer o que entender de direito (ref. 77), permanecendo inerte até o 

presente momento.

Diante de todo o exporto, DETERMINO a intimação pessoal do exequente, 

para se manifestar acerca do cumprimento do acordo estipulando, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente que a falta de manifestação no 

referido prazo, acarretará a extinção do processo nos moldes de artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 642-74.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Marino da Silva Filho, Mariluce dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos em Correição.

Trata-se de pedido do exequente (ref. 107), no qual requer o levantamento 

de bem penhorado, realizada via RENAJUD.

Contudo, antes de analisar o pedido, intime-se o exequente para que 

informe se ainda possui interesse em efetuar a remoção do bem, devendo 

informar o endereço para o qual o bem deve ser entregue, considerando 

que não há espaço físico no patío deste Fórum.

 De outra maneira, queira esclarecer o exequente se o levantamento da 

penhora requerida, diz respeito à desistência da penhora realizada ou se 

o levantamento diz respeito à adjudicação para fins de efetuar leilão 

extrajudicial.

Com a resposta, concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32723 Nr: 66-47.2017.811.0019

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilson Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Amate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19.755-0/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visita c/c Tutela Antecipada, 

intentada por ANILSON RODRIGUES ALVES, em face de ELENICE AMATE, 

objetivando a regulamentação de visitas do autor a sua filha menor.

Em audiência de instrução, foram aceitos os termos propostos pelo 

membro do Ministério Público, ficando determinado a regulamentação de 

visitas do genitor uma vez por semana, aos sábados, das 15:00hrs às 

17:00hrs, além de estudo psicossocial, a ser realizada junto a criança e 

seus genitores.

Com a juntada dos referidos laudos, fora concedido vistas ao MP, o qual 

pugnou por estudo psicológico ou biopsicossocial junto à criança, seus 

genitores e eventuais familiares, a ser elaborado pela equipe técnica deste 

Juízo, a fim de que constatar eventual prática de atos de alienação 

parental por parte da genitora em desfavor do genitor.

DEFIRO o pedido acima, tendo em vista o relatado pelos conselheiros 

tutelares e requerido pelo Ministério Público. Assim, DETERMINO a 

intimação da respectiva equipe interdisciplinar, para que realize o devido 

estudo psicossocial na residência daqueles dos genitores, e com a menor, 

com o fito de verificar eventual pratica de alienação parental, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Após a juntada do referido relatório, remetam-se os autos ao Ministério 

Público, para que se manifeste.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27721 Nr: 161-14.2016.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineusa Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público Estadual 

em favor da menor Raíssa Gomes Morais, que se encontrava em situação 

de risco por conta da negligência de sua genitora.

Em manifestação (ref. 234), o Ministério Público pugna pela realização de 

novo estudo psicossocial no atual endereço da menor, que esta residindo 

com a Sra. Nadir Gomes Morais, na cidade de Tapurah/MT.

 DEFIRO o pedido acima, contudo, assim, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Tapurah/MT, a fim de que seja realizado um estudo 

psicossocial, no prazo de 30 (trinta) dias, com a menor e a Sra. Nadir, a 

fim de obter informações se esta tem condições de ter a guarda de 

Raissa.

Após, voltem, vistas aos Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9730 Nr: 889-36.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel & Cia Ltda-EPP, Ana Paula Gabriel, 

Angélica Letícia Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- OAB:, Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 889-36.2008.811.0019

Código n.º 9730

Vara Única

Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Proceda-se à atualização do cálculo, devendo constar eventuais custas 

processuais faltantes.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando o teor da petição retro, REVOGO a decisão exarada à ref. 

204, mantendo a nomeação da causídica Dra. Eliane Fuhr, OAB/MT sob o 

n° 19109, contudo, deixo de determinar a expedição de certidão de 

honorários advocatícios, uma vez que resta pendente alguns atos 

processuais.

AGUARDE-SE em cartório o resultado do julgamento do Procedimento 

Disciplinar Administrativo (PAD), sendo que transcorrido 15 (quinze) dias, 

OFICIE-SE o Diretor da Unidade Penal solicitando as devidas informações e 

providências.

Após, com a juntada das devidas cópias dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por conseguinte, a Defesa técnica, para que se 

manifestem no que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12720 Nr: 470-11.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Processo n.º 470-11.2011.811.0019

Código n.º 12720

Vara Única

Vistos EM CORREIÇÃO.

Inicialmente, proceda a secretaria a juntada da petição pendente, tendo em 

vista lembrete existente no sistema Apolo.

Após, intime-se a executada para esclarecer quanto à petição de fls. 

145/149, em até 10 (dez) dias, pois verifico se refere aos autos do 

processo de n° 135-58.2011.811.0094, código 11384, cujo exequente é 

Luiza de Fátima Morais de Farias que tramita em Tabaporã/MT, ficando 

ciente desde já que, a não manifestação acarretará em desentranhamento 

da referida petição.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21721 Nr: 740-64.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.A Busaquera-ME, Katiane Aparecida 

Busachera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Nilton 

Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 740-64.2013.811.0019

Código n.º 21721

Vara Única

Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de petitiorio de fls. 166, não qual a exequente requereu a 

alienação do bem penhorado nos termos do art. 879, II CPC.

Contudo, conforme auto de penhora as fls. 158, o bem fora penhorado e 

avaliado em 19/09/2017, razão pela qual, DETERMINO que seja feita uma 

nova avalição, devido a desvalorização constante do referido bem, para, 

só depois disso, dar continuidade com o leilão.

De igual maneira, considerando que o processo em epigrafe se encontra 

em fase similar à execução primária, determino o apensamento aos autos 

21507.

 Após, voltem os autos conclusos para designação de hasta publica.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21508 Nr: 544-94.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sartoretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pedro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:12532/B, Rogério Antonio de Lima - OAB:7.303-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Vera Lucia 

Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Processo n.º 554-94.2013.811.0019

Código n.º 21508

Vara Única

 Vistos em correição

 Trata-se de petitório as fls. 122/123, no qual as partes requerem 

suspensão do processo, devido a tentativa de acordo.

Defiro o pedido acima, para suspender o processo por 06 (seis) meses.

Ultrapassado o referido prazo sem manifestação, intimem- se as partes 

para informam sobre o cumprimento do acordo e requererem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10467 Nr: 627-52.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Carollo Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Ramos do Nascimento, Edileuza Egis dos 

Anjos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 Processo n.º 627-52.2009.811.0019

Código n.º 10467

Vara Única

Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de petitório às fls. 189, no qual o exequente requereu a 

suspensão do processo por 06 (seis) meses, a fim de localizar bens 

passiveis de penhora.

Contudo, verifico que houve o mesmo pedido às 185, sendo deferido o 

pleito.

Assim, defiro o pedido acima, no entanto, com fundamento no art. 921, 

inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante 

o qual se suspenderá a prescrição.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a 

correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).

 Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a 

requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos 

que demonstrem a existência de bens penhoráveis.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20434 Nr: 703-71.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa Souza. Soares - OAB:

 Processo nº 703-71.2012.811.0019

Código nº 20434

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública proposta por Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves em face do Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente nos autos.

Em decisão de fl. 32, foi determinada a intimação do exequente, para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção do processo.

Em certidão de fl. 35v, decorreu o prazo sem qualquer manifestação da 

parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É a breve síntese dos fatos.

Fundamento e passo a decidir.

Uma vez constatado o desinteresse da parte na continuidade do 

processo, resta tão somente ao magistrado a via da extinção do processo 

sem resolução do mérito, mormente porque em que pese a incidência do 

princípio do impulso oficial, há atos processuais que são de competência 

privativa das partes e que, portanto, não podem ser supridas pelo juízo.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20270 Nr: 533-02.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Ramos de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Processo n.º 533-02.2012.811.0019

Código n.º 20270

Vara Única

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para tomarem ciência dos cálculos apresentados 

pela Contadoria e requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 662-41.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo 

Corrêa da Costa Junior - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 662-41.2011.811.0019

Código n.º 12912

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de folha 132v, e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 
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realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38240 Nr: 2649-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Henrique de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Intimo a defesa acerca da missiva expedida ref.75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13721 Nr: 199-65.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA Madeiras Brasil Ltda - EPP, José Carlos 

Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Túlio Figueiredo Peixoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 199-65.2012.811.0019

Código n.º 13721

Vara Única

Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Após, caso infrutífero, conclusos para análise do pedido de penhora e 

praceamento. sobre o bem imóvel

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 432-28.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Processo n.º 432-28.2013.811.0019

Código n.º 21403

Vara Única

CHAMO O FEITO À ORDEM

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico a imperiosa necessidade de 

chamar o feito à ordem para fim de sanar os vícios que o acometem, 

conforme restará salientado nas linhas vindouras.

Em decisão de fls. 104/105 fora homologado por sentença os cálculos 

apresentados pela autora e extinto o processo de execução. Ocorre que, 

verificando os autos, noto que o INSS não foi citado a se manifestar sobre 

os referidos cálculos.

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para fim de tornar sem efeito a decisão de 104/105 e DETERMINO o 

seguinte:

I – Primeiramente certifique a Secretaria da Vara Única o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos.

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

IV – Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Intimo a defesa para manifestar acerca da ref.202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12346 Nr: 96-92.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

Geferson dos Santos Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:, Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giana Vanessa Michelletti - 

OAB:13.007/MT, Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16273

 Processo n.º 96-92.2011.811.0019

Código n.º 12346

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança 

proposto por Geferson dos Santos Maria em desfavor do Município de 

Porto dos Gaúchos, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em certidão de fl. 115v, conta que não foi possível a oficiala proceder a 

intimação do exequente, pois o mesmo mudou-se.

Já em petição de fls. 120/121, a advogada dativa nomeada informa tentou 

localizar o exequente, mas suas buscas restaram infrutíferas, requerendo 

o arbitramento de seus honorários.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É a breve síntese dos fatos.

Fundamento e passo a decidir.

Uma vez constatado o desinteresse da parte na continuidade do 

processo, resta tão somente ao magistrado a via da extinção do processo 
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sem resolução do mérito, mormente porque em que pese a incidência do 

princípio do impulso oficial, há atos processuais que são de competência 

privativa das partes e que, portanto, não podem ser supridas pelo juízo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

E, finalmente, DETERMINO, em favor da causídica constituída, o importe de 

01 (um) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – Seccional Mato 

Grosso.

Proceda à secretaria a expedição da certidão dos honorários, após, 

voltem os autos ao arquivo.

Após a certificação do transito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28125 Nr: 340-45.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 da 

CNGC, que estabelece que as armas de fogo, qualquer que seja o tipo, 

serão encaminhadas, após a elaboração do respectivo laudo pericial, 

intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação do 

proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos 

apurados no processo judicial, com urgência à Unidade do Exército 

Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às forças armadas.

 DETERMINO a que se tome às seguintes providências:

a) Cerifique quanto à elaboração/juntada do respectivo Laudo Pericial, 

devendo as partes serem intimadas para se manifestarem sobre seu 

resultado, bem como sobre o interesse em manutenção da referida arma.

b) Intimação de eventual proprietário de boa-fé quanto ao interesse na 

restituição.

 c) Após, ultrapassados os passos anteriores e nada sendo requerido 

quanto à manutenção da respectiva arma, desde já determino o 

perdimento e encaminhamento ao Comando do Exército para destruição do 

armamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30287 Nr: 1173-63.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Moreno Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 da 

CNGC, que estabelece que as armas de fogo, qualquer que seja o tipo, 

serão encaminhadas, após a elaboração do respectivo laudo pericial, 

intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação do 

proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos 

apurados no processo judicial, com urgência à Unidade do Exército 

Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às forças armadas.

 DETERMINO a que se tome às seguintes providências:

a) Cerifique quanto à elaboração/juntada do respectivo Laudo Pericial, 

devendo as partes serem intimadas para se manifestarem sobre seu 

resultado, bem como sobre o interesse em manutenção da referida arma.

b) Intimação de eventual proprietário de boa-fé quanto ao interesse na 

restituição.

 c) Após, ultrapassados os passos anteriores e nada sendo requerido 

quanto à manutenção da respectiva arma, desde já determino o 

perdimento e encaminhamento ao Comando do Exército para destruição do 

armamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32481 Nr: 2396-51.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 da 

CNGC, que estabelece que as armas de fogo, qualquer que seja o tipo, 

serão encaminhadas, após a elaboração do respectivo laudo pericial, 

intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação do 

proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos 

apurados no processo judicial, com urgência à Unidade do Exército 

Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às forças armadas.

 DETERMINO a que se tome às seguintes providências:

a) Cerifique quanto à elaboração/juntada do respectivo Laudo Pericial, 

devendo as partes serem intimadas para se manifestarem sobre seu 

resultado, bem como sobre o interesse em manutenção da referida arma.

b) Intimação de eventual proprietário de boa-fé quanto ao interesse na 

restituição.

 c) Após, ultrapassados os passos anteriores e nada sendo requerido 

quanto à manutenção da respectiva arma, desde já determino o 

perdimento e encaminhamento ao Comando do Exército para destruição do 

armamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24189 Nr: 206-52.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSVdSrpKSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 (...) É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Destarte, considerando que foram 

esgotados todos os meios disponíveis para satisfação do débito alimentar, 

ora executado, defiro o pedido ministerial acostado à ref. 142, como meio 

derradeiro de constrangê-lo a cumprir sua obrigação.Portanto, expeça-se 

o mandado de prisão civil em desfavor do devedor de alimentos, PAULO 

VICENTE DA SILVA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo ficar em 

sela apartada dos demais presos, por se tratar de prisão civil. Sendo que 

sua prisão deverá cessar tão logo seja quitada a dívida. Antes da 

expedição do Mandado de Prisão, proceda-se à atualização do débito 

exequendo.Ciência ao MPE e Defesa técnica.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29018 Nr: 622-83.2016.811.0019

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Donizeti Batista Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derci Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, Tereza de Assis Fernandes - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando os pedidos formulados pelo Ministério Público à ref. 106, 

DETERMINO que INTIME-SE a causídica nomeada para se 

manifestar/requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11649 Nr: 594-28.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 Processo n.º 594-28.2010.811.0019

Código n.º 11649

Vara Única

Vistos EM CORREIÇÃO.

 Tratam-se de petitórios de fl. 93v e 92v, nos quais o exequente requere 

realização de nova hasta publica e realização de leilão do bem penhorado.

Contudo, conforme auto de penhora as fls. 71, o bem fora penhorado e 

avaliado em 31/05/2016, razão pela qual, DETERMINO que seja feita uma 

nova avalição da motocicleta Honda/NXR 150 BROS ES, Placa NPM 7368, 

cor vermelha, modelo 2009, devido a desvalorização constante do referido 

bem, para, só depois disso, dar continuidade com o leilão. Tal avaliação 

deverá constar com fotos do bem móvel, para verificação da sua real 

situação.

Outrossim, tem em vista que o bem penhorado ficou depositado com o 

representante da executada, intime-se o fiel depositário para informar, em 

10 (dez) dias, a real situação da motocicleta, sob as penas da lei.

Após vistas a parte exequente para se manifestar sobre a avaliação do 

bem.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10030 Nr: 190-11.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antunes de Jesus - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 190-11.2009.811.0019

Código n.º 10030

Vara Única

Vistos em correição.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 1 (um) ano, 

conforme requerido à fl. 141.

Após, intime-se a exequente para se manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

À vista das razões apresentadas pelo Ministério Público às fls. 847/847-v, 

DEFIRO o pedido para ouvir como testemunha do juízo Deocir Goltz, com 

fundamento no que disciplina o art. 209 do Código de Processo Penal – 

CPP (Decreto-Lei n. 3.689/41).

Ademais, deixo de determinar a expedição de carta precatória, uma vez 

que é de conhecimento público e notório que o referido possui residência 

nesta unidade judiciária, inclusive próximo a dos servidores.

Intime-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12580 Nr: 330-74.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Santiago de Souza.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 330-74.2011.811.0019

Código n.º 12580

Vara Única

 Vistos em correição

 Considerando-se a petição de fl. 82v, intime-se o exequente para que 

apresente planilha de cálculos atualizada do débito, no prazo de 10(dez) 

dias.

Após a juntada, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora online.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Certifique à Secretaria quanto à devolução de todas as Cartas Precatórias 

expedidas.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12809 Nr: 559-34.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Sales Tertuliano - 

OAB:1873410/PFE/MT

 Processo n.º 559-34.2011.811.0019

Código n.º 12809

Vara Única

 Vistos em correição

 Diante da intempestividade certificada às fls.185, deixo de apreciar os 

Embargos de Declaração.

Tendo em vista comprovante de deposito (fls. 178) do executado, 

referente ao valor complementar do RPV de fls. 177, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, em até 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8931 Nr: 85-68.2008.811.0019
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

Souza. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Processo n.º 85-68.2008.811.0019

Código n.º 8931

Vara Única

 Vistos em Correição.

 Trata-se de petitório de fls. 93, no qual o exequente requereu suspensão 

do processo por 90 (noventa) dias.

Antes de apreciar o pedido supra, faz-se necessária a intimação da 

leiloeira para esclarecer quanto à realização de hasta pública, no prazo de 

10 (dez) dias, conforme já determinado em decisão de fls. 78.

Em caso de confirmação da realização do referido ato, intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito.

Se restar infrutífera a realização da hasta pública, desde já defiro o pedido 

de sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

requerido à fl. 93, remetendo-se os autos ao arquivo provisório.

Após o transcurso do prazo, intime-se a parte exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1628 Nr: 188-56.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque - 

OAB:1.119, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 188-56.2000.811.0019Código n.º 1628Vara ÚnicaVistos EM 

CORREIÇÃO.Trata-se de petitório às fls. 217/218, no qual o exequente 

requereu que o resultado das pesquisas realizadas via INFOJUD Sejam 

arquivadas em pasta própria, bem como a que seja retirado o processo de 

segrego de justiça. Além disso, requer que seja realizadas buscas de 

bens a penhora via sistema ANOREG e INFOJUD.Inicialmente, defiro o 

pedido de retirada dos autos de segredo de justiça, para tanto, proceda à 

secretaria o arquivamento em pasta própria do resultado da pesquisa via 

INFOJUD.Ademais, verifico que, conforme certidão de fls. 96, autos foram 

convertidos de Monitoria para Execução.Contudo, indefiro os demais 

pedidos, isso porque, em fls. 199/201 os mesmo pedidos já foram 

requeridos, sendo deferida a busca através do sistema Infojud, restando 

esta infrutífera. Em sequencia, fora deferida o pedido de bloqueio via 

Bacen, o qual também restou infrutífera, conforme consulta de fls. 212. 

Além disso, também foram realizadas buscas de bens pelo Sistema 

Renajud, o qual também não se obteve êxito, conforme certidão de fl. 

216.No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o 

intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento 

no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra 

sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente 

de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, 

arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de 

petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens 

penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43706 Nr: 2273-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

o f i c i a l  d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1878 Nr: 405-02.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Processo n. 405-02.2000.811.0019

 Código n.º 1878

Vara Única

Vistos em Correição.

Tendo em vista a confirmação dos desbloqueios dos bens e valores 

objetos de penhora, caso não restem mais diligências finais a serem 

realizadas, remetam-se estes autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13681 Nr: 159-83.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscya Ickert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT, 

Rosangela de Araújo Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. 

AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, nas ações 

indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, 

não é obrigatória a denunciação à lide. Precedentes: AgInt no AREsp. 

1.071.054/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; 

REsp. 1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017. 2. 

Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES-DNIT desprovido. (AgInt no REsp 1514462/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

28/11/2017, DJe 06/12/2017)Deve somar no presente caso que a parte 

interessada na ação, ou seja, a parte autora não foi intimada para se 

manifestar sobre a denunciação lide, lembrando que era assistida pela 

Defensoria Pública e, como tal, deveria a Defensoria ter sido intimada 

pessoalmente. Aliás, somente neste ano de 2018, com a nomeação dativa 

de um advogado que a parte autora tomou ciência da presente decisão. 

Assim sendo, revogo a decisão de fl. 59 e determino a imediata exclusão 

do polo passivo da Litisdenunciada Rosangela de Araújo Alencar. Tal 

medida não causará nenhum prejuízo ao Município, considerando que 

poderá, se quiser, manejar futura ação ressarcitória em caso de 

procedência desta ação. Aliás, verificando a Em continuidade, antes de 
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proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do 

Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo) do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de declaração de preclusão temporal.Intimem-se as partes Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Porto dos Gaúchos/MT, 17 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1875 Nr: 402-47.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos Bobbi, Pedro Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Processo n.º 402-47.2000.811.0019

Código n.º 1875

Vara Única

Vistos em Correição

Com vistas ao teor do petitório de fl. 290, e em virtude do advento da Lei 

Federal n.º 13.340/2016, determino a suspensão do processo até a data 

de 29/12/2018.

Após o transcurso do referido prazo sem manifestação das partes, 

intime-se a parte Exequente para que promova os atos e diligências que 

lhe competir.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143800 Nr: 1173-98.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação de fls. 

35-50, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144131 Nr: 1395-66.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação de fls. 

62-71, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142272 Nr: 301-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller, Ilóide Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705 - 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

Executada, cientificando-a do Auto de Penhora e Avaliação à fl. 18, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144159 Nr: 1428-56.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

Autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação de fls. 

40-61, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40445 Nr: 1050-42.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rodrigues da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 AUTOS N.º 1050-42.2014.811.0017 – Cód. 40445

DENUNCIANTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

DENUNCIADO: Lázaro Rodrigues da Rocha

Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do suplicante.

Compulsando os autos, vislumbro que as razões já foram apresentadas.

Assim sendo, intimem-se o apelado, na pessoa do representante do 

Ministério Público para apresentar contrarrazões no prazo de 08 (oito) 

dias. (art. 600 do CPP).

A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia/MT, 21 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133181 Nr: 243-51.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pereira Negry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 AUTOS N.º 243-51.2016.811.0017 – Cód. 133181

Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pela ré.

Intime-se a apelante, na pessoa do Douto Defensor Público para, em 8 

(oito) dias, apresentar razões (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo.

 A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia/MT, 21 de agosto de 2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19954 Nr: 843-82.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Sousa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 AUTOS N.º 843-82.2010.811.0017 – Cód. 19954

DENUNCIANTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

DENUNCIADO: João Alves de Sousa Neto

Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do suplicante.

Compulsando os autos, vislumbro que as razões já foram apresentadas.

Assim sendo, intimem-se o apelado, na pessoa do representante do 

Ministério Público para apresentar contrarrazões no prazo de 08 (oito) 

dias. (art. 600 do CPP).

A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia/MT, 21 de agosto de 2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38714 Nr: 2467-64.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orígenes Moraes Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Carlos Beretta, Márcio Oliveira Souza 

Marinho, Jocimar Amorim da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amim Antônio Fonseca - 

OAB:12.951-B, Marcos Garcia Rodrigues - OAB:7.030-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado MÁRCIO CASTILHO DE MORAIS, OAB 

24310/A a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138976 Nr: 1821-15.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Moreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 109-121.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136606 Nr: 134-03.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação da parte autora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 474-54.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeilene Abreu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:16.501-B MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 89/91.

O presente feito encontra-se na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

razão pela qual deve ser convertida a espécie procedimental junto ao 

Distribuidor, constando como parte Exequente – Madeleine Abreu Silva e 

como parte executada – Banco do Bradesco S/a, alterando-se a cada dos 

autos e demais cadastros necessários junto ao sistema Apollo.

Após, na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo estipula, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39401 Nr: 209-47.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constege- Construções Industria e Comercio 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Baptista Jarros - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 39401

 Vistos, etc.

 Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que a parte requerida não foi 

intimada, através do seu causídico, via DJe, em relação a decisão de fls. 

18.

 Em vista disso, determino que o S. Gestor tome as providências 

necessárias para que a parte requerida seja intimada, via DJe, no tocante 

a decisão de fls. 18.

 Cumprida a providência supracitada e decorrido o prazo para 

manifestação da parte requerida, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 22/03/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43576 Nr: 626-63.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Santin, Ivone de Souza Lima, Alan 

Lima Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANUCCY ARAÚJO ALVARES 

- OAB:18019/B

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça à fl. 71, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 2031-37.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpetua Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para se manifestar sobre a petição e documentos juntados aos 

autos às fls. 88-97, no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 001/2018 - A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto 

Esperidião - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

c o n s i d e r a n d o  a  d e c i s ã o  N º .  1 5 7 7 / 2 0 1 8 - V D G ;  C I A 

072034-15.2018.8.11.0098, a qual autoriza a abertura de processo 

seletivo para credenciamento de Assistente Social para a Comarca de 

Porto Esperidião, bem como o disposto no Provimento nº. 06/2014/CM, 

torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 

seletivo com a finalidade de credenciamento na forma de cadastro de 

reserva para Pessoas Físicas nas áreas Assistente Social, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

 * O Edital n° 001/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64075Vistos, etc. (...).Por todo o relatado, CHAMO O 

FEITO À ORDEM.Primeiramente, há de se notar a real ausência de 

determinação de recambiamento de presos, contudo, não há ergástulo 

público nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, assim, oficie-se à SEJUDH 

solicitando atestado de vaga em uma das unidades prisionais do Polo II 

(Polo de Cáceres/MT), anotando-se que os mesmos encontram-se 

segregados na cadeia pública de Cáceres/MT desde o dia 

07/08/2018.Frise-se que a audiência de custódia foi deprecada no dia 

imediatamente seguinte, qual seja 08/08/2018, na mesma decisão que 

homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (fls. 

50/58).Contudo, nesta data de hoje (21/08/2018) aportou-se a resposta da 

precatória enviada, demonstrando que os réus foram intimados da referida 

decisão, contudo, justificadamente, a juíza criminal deixou de fazer a 

audiência de custódia.De antemão vale registrar que a audiência de 

custódia foi tratada com a devida prioridade, e só não foi realizada 

naquela data, por estar logisticamente impossibilitada tal realização, tendo 

decidido nos seguintes termos:“(...)impossibilitada por este magistrado, 

uma vez que este se encontra na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por 

ser titular da 3ª vara da mesma, e que os flagrados estão presos na 

Comarca de Cáceres/MT, inviabilizando até mesmo a audiência por meio de 

videoconferência, visto que os flagrados não estão detidos na comarca 

de Porto Esperidião, na qual este magistrado é responsáv(...), DESIGNO o 

dia 22/08/2018 às 17h50min para a realização da audiência de custódia 

dos flagrados, devendo-se expedir oficio, com URGÊNCIA, à unidade 

prisional de Cáceres/MT, a fim de que procedam com o deslocamento 

(recambiamento) dos presos até o átrio do fórum da comarca de Porto 

Esperidião/MT, para referida solenidade a qual será realizada por meio de 

videoconferência.Intimem-se os réus e a defesa.Ciência ao 

MP.CUMPRA-SE. Porto Esperidião/MT, 21 de agosto de 2018.Jean Garcia 

de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60953

 Vistos, etc.

 Sentenciado (fls. 394/415), foi disponibilizada no dia 13/08/2018 e 

publicada no dia 14/08/2018, e ainda, ficaram em carga com o Ministério 

Público até o dia 17/08/2018 (conforme certidão de fl. 443).

A defesa pugnou por abertura de prazo para recurso, tendo em vista que 

os autos ficaram em carga com o Ministério Público (fls. 447/448).

É o relatório, fundamento e decido.

Pois bem, tendo em vista que após a sentença o Ministério Público fez 

carga dos autos, impossibilitando assim, o total acesso da defesa ao 

processo, DEFIRO o pedido de fls. 447/448, para que, acaso entenda ser 

cabível o manejo de algum recurso, o faça.

Certifique-se a tempestividade dos recursos eventualmente interpostos, 

após conclusos.

Intime-se. Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 3224-24.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PARREIRA MELO EIRELI-ME, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR ANTÔNIO ALVES 

FILHO - OAB:31312

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

redesignando a audiência conciliatória para o dia 17 de setembro de 2018, 
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às 08h15 (MT), em virtude do comprimisso já firmado anteriormente pelo 

patrono do autor, conforme faz prova em ref. 46.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 1392-58.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Baldez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL DA SILVA BALDEZ, Cpf: 

04126537104, Rg: 2255910-8, Filiação: José Raimundo da Silva Baldez e 

de Rosilene da Silva Baldez, data de nascimento: 18/01/1988, brasileiro(a), 

natural de Aldeias Altas-MA, solteiro (a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) Denunciado(a) acima qualificado(a,s) para 

comparecer(em) à audiência designada para o dia 3 de dezembro de 

2018, às 17h20 (MT) para ser INTERROGADO(A), no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos. DESIGNO audiência admonitória para o dia 03 

de dezembro de 2018, às 17h20 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Defiro o pedido do Ministério Público de REF. 64. Expeça-se edital 

de intimação do reeducando. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 21 de agosto de 2018

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 2654-04.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

impugne a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60065 Nr: 2680-02.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia 

disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de Execução, Penhora e Avaliação. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37920 Nr: 1461-56.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINÉIA NUNES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Dulcinéia Nunes Gomes, Cpf: 95354034191, Rg: 

C.N.T 05327 Filiação: Claudiomiro José Gomes e Maria Rita Numes Gomes, 

brasileiro(a), convivente, Endereço: Rua Maranhão - Próx. A Distribuidora 

Pinguim, Bairro: Setor F., Cidade: Querência-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 1083-95.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO PARQUEDAS ARAUCARIAS - SICREDI PARQUE DAS 

ARAUCARIAS PR/SC/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jacó Pletsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey Herget - OAB:16.575, 

Caroline Schenato - OAB:, Erlon Antonio Medeiros - OAB:25.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Intimação.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35067 Nr: 1762-40.2014.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA NOIRUMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Antônio Ferreira - 

OAB:6.501-B/MT, MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - 

OAB:99805, PAULA MARTIN PIGNATARI - OAB:OAB/SP 286.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - 

OAB:OABMT-12213, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, Suetonio 

Paz - OAB:OAB/MT 5.203-B

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
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para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33344 Nr: 152-37.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Mendes Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Administradora de Consórcio Ltda, Pita 

Veículos Ltda, Carlos Augusto Costa Pereira, Pinalto Pinheiros Veículos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bentzen - 

OAB:34.391, Marcus Luís Alves - OAB:50.961, Renato Mulser - 

OAB:33.497

 Vistos (META 2 CNJ).

 Decisão sem cumprimento (fl. 210). Cumpra-se em 48h.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44765 Nr: 2142-92.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município a fim de apontar 

profissional habilitado para realização de perícia médica, devendo para 

tanto, designar local, data e horário para a realização da referida perícia. 

Com a vinda, para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) 

dias, contados após a realização da perícia, para entrega do Laudo, que 

deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos apresentados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18522 Nr: 1501-51.2009.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos (META 2 CNJ).

O monte-mor tem valor inferior a mil salários mínimos, de forma que é 

desnecessário insistir no rito de inventário adotado no início do processo.

Para simplificar o procedimento e viabilizar imediato prosseguimento do 

feito, CONVERTO este inventário em ARROLAMENTO COMUM.

 Anote-se no sistema.

Em decorrência da conversão de ritos aqui adotada, não é mais 

necessário o comparecimento da inventariante em cartório, para 

subscrição de termo de ratificação das primeiras declarações e de termo 

de últimas declarações, nos moldes do que foi determinado anteriormente.

Também não é mais necessário aguardar que seja ultimado o processo 

administrativo de recolhimento do imposto, para que partilha seja 

homologada (condição aplicável apenas nos inventários, mas não no 

arrolamento comum).

 Em face da conversão de ritos, a condição referida passa a impedir 

apenas a futura expedição do formal de partilha, mas não impede que a 

partilha seja desde logo homologada.

Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 26/127 destes autos de 

inventário, CONVERTIDO PARA ARROLAMENTO COMUM, dos bens 

deixados ao falecer JOSÉ ALVES MARQUES.

Em consequência, atribuo aos interessados, seus respectivos quinhões, 

salvo erros, omissões ou direitos de terceiros.

Cumpre aos interessados no prazo complementar de 90 dias recolher 

eventual diferença que seja apurada pela Fazenda do Estado, do imposto 

"causa mortis" devido, e a concordância da Fazenda do Estado com tais 

recolhimentos ou, se for o caso, deverão juntar reconhecimento da 

isenção. Decorrido o prazo sem qualquer providência, aguarde-se 

provocação no arquivo.

Por outro lado, comprovada a concordância da Fazenda do Estado com o 

recolhimento do imposto, ou o reconhecimento por ela de eventual 

isenção, certificado o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o 

formal de partilha e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 18522 Nr: 1501-51.2009.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18501 Nr: 1475-53.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. S. DE PAULA, HÉLIDO SOARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeire Rosa de Jesus 

Schnellmann - OAB:17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 
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especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32963 Nr: 1417-11.2013.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves de Carvalho, Espólio de Adário 

Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro, Wilson da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Rodrigues Coqueiro 

- OAB:13265, FERNANDO TAMBANI RODRIGUES - OAB:53.951/PR, 

MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2013, ou seja, 

há mais de 05 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

requerido ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos 

meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, protelando um feito que sequer 

iniciou (não há processo sem citação). Ademais, mesmo devidamente 

citada com relação ao AR negativo juntado aos autos, a parte autora 

quedou-se inerte até o momento (quase 01 ano).

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas pela parte autora.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30632 Nr: 533-16.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO WILMAR RODRIGUES DE MORAES, CLAIR 

SBRUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO PEDRI, FABIANA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo - 

OAB:OAB/MT 11771A, FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ - 

OAB:20.258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A OAB/MT, Vania Cavalheiro Morais Ranzi - 

OAB:OAB-MT 8477-A

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados, 

mantendo o dispositivo da sentença já proferida.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31356 Nr: 1474-63.2012.811.0079

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Quintiliano de Avelar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Freitas Stein 

- OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Requerente 

Dr. RICARDO DE SOUZA MOURA, OAB/GO 17.880 - A, para devolver os 

autos na Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19355 Nr: 679-28.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Requerente 

Dr. RICARDO DE SOUZA MOURA, OAB/GO 17.880 - A, para devolver os 

autos na Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 669-65.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº 613-03.2008.811.0052 – Código 12829. Considerando o 

disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do Tribunal do Júri para o 

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN (MT). 4. CERTIFIQUEM-SE 

os antecedentes criminais atualizados do acusado JESUINO VIEIRA DA 

SILVA. 5. Pelos serviços prestados nestes autos durante a suspensão da 

Defensoria Pública, RETIFICO os honorários arbitrados (fls. 126/v) ao Dr. 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT 5701-A, para o montante de 

06 URH – R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis 

centavos) pela atuação na primeira fase do processo. EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão. 6. Ademais, em face de nova suspensão do 

expediente da Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO como defensor 

dativo o DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT 5701-A. Fixo os 

honorários advocatícios em 20 URH – 17.930,20 (dezessete mil 

novecentos e trinta reais e vinte centavos), conforme tabela da OAB/MT 

de fevereiro de 2018, os quais serão ratificados ou retificados em 

sentença de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a causa 

requer. 7. INTIME-SE o dativo DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 

OAB/MT 5701-A, para EM 05 (CINCO) DIAS, manifestar acerca da 

aceitação do múnus e, em caso de aceitação, representar os interesses 

do acusado neste processo, dando-lhe ciência da data do Júri designada. 

8. À DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os objetos apreendidos 

(sobretudo armamento) para apresentação em plenário no dia designado, 

bem como preparar o plenário do júri para eventual necessidade de 

transmissão dos depoimentos colhidos na fase instrutória. 9. CIÊNCIA ao 
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MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFESA. 10. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7356 Nr: 400-65.2006.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº 613-03.2008.811.0052 – Código 7356. DELIBERAÇÕES 

Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN 

(MT). 5. Pelos serviços prestados nestes autos durante a suspensão da 

Defensoria Pública, ARBITRO ao Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 

5106-A, o montante de 06 URH – R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e 

setenta e nove reais e seis centavos) pela atuação na primeira fase do 

processo. EXPEÇA-SE a respectiva certidão. 6. Ademais, de acordo com a 

petição de fls. 236/v e ausência de defensoria nesta Comarca, NOMEIO 

como defensora dativa a DRA. ISIS ALVES PACHECO, OAB/MT 24.821, em 

face da suspensão do expediente da Defensoria Pública nesta Comarca. 

Fixo os honorários advocatícios em 20 URH – 17.930,20 (dezessete mil 

novecentos e trinta reais e vinte centavos), conforme tabela da OAB/MT 

de fevereiro de 2018, os quais serão ratificados ou retificados em 

sentença de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a causa 

requer. 7. INTIME-SE a dativa DRA. ISIS ALVES PACHECO, OAB/MT 

24.821, para EM 05 (CINCO) DIAS, manifestar acerca da aceitação do 

múnus e, em caso de aceitação, representar os interesses do acusado 

neste processo, dando-lhe ciência da data do Júri designada. 8. À 

DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os objetos apreendidos 

(sobretudo armamento) para apresentação em plenário no dia designado, 

bem como preparar o plenário do júri para eventual necessidade de 

transmissão dos depoimentos colhidos na fase instrutória. 9. CIÊNCIA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFESA. 10. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 2829-82.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto:1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 10420942), sob pena, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC).5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 2820-23.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social 

BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Cachiko LTDA, Zildete Oliveira Silva 

Yamamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Luiz Machado Lamego - 

OAB:82.542/RJ, Yara Coelho Martinez - OAB:134.443/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54659

Vistos etc.,

Diante da certidão de ref. 2, determino que se INTIME a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o comprovante de pagamento das 

custas e taxas processuais, conforme determina o artigo 389, § 1°, da 

CNGC-Judicial.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47405 Nr: 2678-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Sibof de Campos, Claudemir Cardoso 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

detrimento ao ofício nº 451/2018 (anexo), redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 13H00MIN, devendo 

as partes serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36396 Nr: 539-02.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcelino Honório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38746 Nr: 249-50.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPM, DDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao Defensor 
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Dativo nomeado à ref. 55, a manifestar no que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 2828-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 9698803), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC.

 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC). 5) INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, para a audiência conciliatória, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 6) Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54668 Nr: 2827-15.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 11760420), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54651 Nr: 2811-61.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 12123486), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54650 Nr: 2810-76.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 11333578), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 
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2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 2797-77.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Santos Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54627)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54598 Nr: 2778-71.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54598

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC.

Pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para 

determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao 

empréstimo que, em tese, não contratou (contrato n° 236138471), até o 

julgamento do feito. Requer ainda a aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.

Para a concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 

300 do CPC.

 Além disso, cabe esclarecer que a tutela de urgência não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 

§ 3º, CPC).

Analisando o caso concreto apresentado, ficou comprovada a 

probabilidade do direito alegado, uma vez que a requerente menciona na 

exordial que não contratou o referido empréstimo consignado. Verifico 

também a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, já que os descontos incidem no benefício previdenciário da 

requerente, os quais são considerados verba alimentar.

Por todo exposto:

1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que a ré 

SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo em questão (contrato 

nº 236138471), sob pena de, em caso de descumprimento, incidir multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais.

3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do 

artigo 6º, VIII, do CDC.

4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC).

5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a audiência 

conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

7) Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 2777-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54597

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC.

Pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para 

determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao 

empréstimo que, em tese, não contratou (contrato n° 236138454), até o 

julgamento do feito. Requer ainda a aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.

Para a concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 

300 do CPC.

 Além disso, cabe esclarecer que a tutela de urgência não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 

§ 3º, CPC).

Analisando o caso concreto apresentado, ficou comprovada a 

probabilidade do direito alegado, uma vez que a requerente menciona na 

exordial que não contratou o referido empréstimo consignado. Verifico 

também a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, já que os descontos incidem no benefício previdenciário da 
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requerente, os quais são considerados verba alimentar.

Por todo exposto:

1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que a ré 

SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo em questão (contrato 

nº 236138454), sob pena, em caso de descumprimento, incidir multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais.

3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do 

artigo 6º, VIII, do CDC.

4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC).

5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a audiência 

conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

7) Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-26.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Ofício nº 071/2018 Rio Branco - MT, 

22 de agosto de 2018. Prezado (a) Senhor (a): Nos termos do Art. 3º § 1º 

inciso I a V do Provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos que se fazem necessários para a realização do cálculo de 

liquidação do débito nos autos de n. 1000135-26.2018.8.11.0052, que tem 

com partes Amós Medeiros dos Santos em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Outrossim, informo que os autos foram materializados e 

encaminhados para realização do respectivo calculo, ficando assim 

enviado todos os documentos dos autos. Atenciosamente, Sócrates 

Jalves de Laet Gestor Judiciário AO (A) ILMO (A) SENHOR (A) MD. 

DIRETOR (A) DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-42.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

ELLEN BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. Nos termos 

do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data 

esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes acerca do 

trânsito em julgado. Tendo em vista que a parte exequente renunciou o 

eventual valor excedente ao máximo da Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, EXPEÇA-SE a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). Defiro o pedido da 

Fazenda Pública, de forma que INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente e deposite em cartório os Títulos Executivos executados nos 

presentes autos. CUMPRA-SE ÀS PROVIDÊNCIAS.

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-35.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Ofício nº 074/2018 Rio Branco - MT , 

22 de agosto de 2018. Prezado (a) Senhor (a): Nos termos do Art. 3º § 1º 

inciso I a V do Provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos que se fazem necessários para a realização do cálculo de 

liquidação do débito nos autos de n. 1000018-35.2018.8.11.0052, que tem 

com partes Amós Medeiros dos Santos em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Outrossim, informo que os autos foram materializados e 

encaminhados para realização do respectivo calculo, ficando assim 

enviados todos os documentos dos autos. Atenciosamente, Sócrates 

Jalves de Laet Gestor Judiciário AO (A) ILMO (A) SENHOR (A) MD. 

DIRETOR (A) DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000025-27.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

ELLEN BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. Nos termos 

do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data 

esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes acerca do 

trânsito em julgado. Tendo em vista que a parte exequente renunciou o 

eventual valor excedente ao máximo da Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, EXPEÇA-SE a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). Defiro o pedido da 

Fazenda Pública, de forma que INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente e deposite em cartório os Títulos Executivos executados nos 

presentes autos. CUMPRA-SE ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81341 Nr: 1303-43.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA JANGADA LTDA, 

JEFFERSON ALVES DE SOUZA, LINCOLN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista do acordo ora entabulado entre as partes (ref.20) HOMOLOGO por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas processuais, conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1206-82.2014.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdAF, SMF(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenson Alessandro Nonato 

- OAB:12149/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

PROCEDENTE os pedido iniciais para fim de DECLARAR por sentença que 

o requerido não possui relação de parentesco com SARAH MARTINS 

FRAGA, e ainda, CONDENAR a requerida ELENIL MARTINS ao pagamento 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais causados, 

acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do 

evento danoso, que é data do nascimento da criança (art. 398 do Código 

Civil e Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil.Por consectário, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito,.Condeno as partes requeridas em custas e 

honorários advocatícios, estes último que arbitro no importe de 10% (dez 

por cento) da valor da causa, ressalvado a aplicação do benefício da 

gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 150-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leanderson Domingos da Silva, José Walef 

Almeida da Silva, Fabiano da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Emerson Flávio de 

Andrade - OAB:OAB/MT 6.730, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, ROBERTO EURIPEDES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:a)- 

CONDENAR o réu JOSÉ WALEF ALMEIDA DA SILVA, vulgo “Codó”, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, 

da Lei 8069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal.b)ABSOLVER 

os réus LEANDERSON DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Cavalinho” e 

FABIANO DA SILVA CAMPOS, vulgo “Pelita”, já devidamente qualificados 

nos autos, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...].Sendo a hipótese de se aplicar o art. 70 do Código Penal, a vista da 

existência concreta da prática de dois crimes, que tiveram suas penas 

individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave 

– 8 anos e 4 meses de reclusão e 90 dias-multa- , aumentada do critério 

ideal de 1/6 (um sexto), ficando réu condenado, definitivamente, a pena de 

09 (nove) anos, 04 (meses) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao 

pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, cada um no equivalente 

a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso[...] V - 

PROVIDÊNCIAS FINAIS:[...]d) Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA, 

somente em favor dos absolvidos LEANDERSON DOMINGOS DA SILVA e 

FABIANO DA SILVA CAMPOS, colocando-os imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiverem presos.Por fim, decreto a perda, em 

favor da União, da arma de fogo e munições e apreendidas. Encaminhe-as 

ao Comando do Exército, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do 

Código Penal c/c artigo 25, caput, da Lei 10.826/03.Ciência ao Ministério 

Público e à DPEPublique-se. Registre-se. Intimem-se.Rosário Oeste/MT, 21 

de agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 859-78.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: E(, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 No termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos:Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos C/C Pedido de Alimentos 

Provisórios pela parte requerente E.G.R.B, representado por sua genitora 

Dirley Ramos de Souza em face de Ivan Barauna, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando estes autos, consta-se que a parte 

autora fora devidamente intimada (ref.78) para requerer o que entendesse 

de direito, entretanto, quedou-se inerte, conforme certidão de ref.79.Os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório do necessário. Passo a decidir. 

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra. Neste ínterim, 

uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes em dar 

continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a via da 

extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque em que 

pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos processuais 

que são de competência privativa das partes e que, portanto, não podem 

ser supridas pelo juízo de ofício. Ademais, registre-se, por oportuno, que o 

interesse processual é uma das condições da ação, e sem elas o 

processo não pode se desenvolver válida e regularmente. Ante o exposto, 

forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

em custas.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 21 de Agosto de 

2018.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76308 Nr: 3144-10.2017.811.0032

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASARA LIMA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rômulo Martins Nagib - 

OAB:OAB/DF 19.015

 Certitifico que nos termos da legislação vigente e provimento nº 

56/2017-CGJ/MT., impulsiono estes autos e informo que verificando estes 

autos, constatei que o embargante juntou apenas um comprovante de 

deposito em data de 07/05/2018, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), conforme extrato da Conta Única em anexo. Assim constatei que a 

parte Embargante não efetuou o depósito das parcelas devidas no total de 

R$ 84.806,07 (oitenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e sete 

centavos), bem como tambem dos meses em que fora prorrogado o 

referido contrato. E nos termos da decisão da ref: 35, INTIMO a parte 

Embargante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue em 

juízo o depósito integral das parcelas devidas;
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57781 Nr: 1774-98.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Lenir dos Santos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ItauCard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que o recurso de ref:43, foi apresentado no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerido, para apresentar as contrarrazões, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 2326-97.2013.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPP(, JdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 2326-97.2013.811.0032

Código nº 54288

Vara única

Vistos.

Considerando a audiência aprazada no presente feito, e à vista do teor da 

certidão de fl.158, desde já, nomeio a Defensoria Pública do Estado para 

atuar no feito em defesa da parte Requerida.

Intime-se.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rosário Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82034 Nr: 1786-73.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene dos Santos Pombo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos om a finalidade de intimar a autora para apresentação de 

impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69748 Nr: 2598-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFHC, MIdS, YRdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Nilton Marcos 

Nunes Pereira - OAB:15481

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE a pretensão punitiva estatal, para: a)- CONDENAR o acusado 

ANTÔNIO FILHO HILÁRIO CUNHA, vulgo "TEOZO", já qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções penais previstas no artigo 213, § 1º, c/c art. 

226, II, na forma do art. 71 (mais de sete vezes), todos do Código Penal, 

com a incidência da Lei 8.072/90; b) – CONDENAR a acusada MARIA 

IDALINA DA SILVA, já qualificada nos autos, como incursa nas sanções 

penais previstas no art. 213, § 1º, c/c art. 13, § 2º, “a”, na forma do art. 71 

(duas vezes), todos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90; c) 

– ABSOLVER a acusada YASMIN REGINA DA SILVA GUIA da imputação 

narrada na denúncia, com base no art. 386, III, do Código de Processo 

Penal.[...]IV.1 – Do réu ANTÔNIO FILHO HILÁRIO CUNHA:[...] razão pela 

qual fica o sentenciado condenado definitivamente à pena de 20 anos de 

reclusão.[...], NEGO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. [...]. 

IV.1 – Da ré MARIA IDALINA DA SILVA:[...] razão pela qual fica a 

sentenciada condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão.

[...]. V - PROVIDÊNCIAS FINAIS:Após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: a) Expeçam-se as Guia de Execução Penal, 

encaminhando-a à Vara de Execuções Penais;b) Comunique-se o Tribunal 

Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c) 

Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.d) 

Atualize-se a situação do sentenciado ANTÔNIO FILHO nos bancos de 

dados de mandado de prisão do CNJ.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Rosário Oeste/MT, 21 de 

agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 43400 Nr: 651-07.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CATARINA BRANDÃO PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Donizete Rodrigues de 

Souza - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 37: Parece bastante óbvio que a execução de honorários segue a 

sorte do pedido principal desta demanda. O rito executivo é o mesmo.

No mais, DIGA a parte requerente em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86398 Nr: 959-96.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE CATARINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/O

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerente a depositar a complementação da diligência 

do Oficial de Justiça (Ref. 15), R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta 

reais), no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, DIGA a parte requerente acerca do depósito dos valores 

pendentes, alvo desta demanda, aludido pela parte requerida, no prazo de 

10 (dez) dias, pena de presunção de aceitação tácita dos valores 

depositados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70766 Nr: 1790-86.2014.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUTÉRIO ROSA AMORIM, MACIRO ROSA 

AMORIM, GRICÉRIO ROSA DE AMORIM, EUGÊNIO ROSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12332

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70719 Nr: 1768-28.2014.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOTIVO ROSA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUTÉRIO ROSA AMORIM, MACIRO ROSA 

AMORIM, GRICÉRIO ROSA DE AMORIM, EUGÊNIO ROSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12332

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 1759-66.2014.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUTÉRIO ROSA AMORIM, MACIRO ROSA 

AMORIM, GRICÉRIO ROSA DE AMORIM, EUGÊNIO ROSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12332

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70717 Nr: 1767-43.2014.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROSA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUTÉRIO ROSA AMORIM, MACIRO ROSA 

AMORIM, GRICÉRIO ROSA DE AMORIM, EUGÊNIO ROSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12332

 Vistos etc.

DEFIRO a sucessão processual. ANOTE-SE.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85748 Nr: 695-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos e regulamentação de Visitas, aforada por 

Eva Gabrieli Oliveira Farias, representada por sua genitora Monica Luiza 

De Oliveira, em face de Webertson Farias Jacob, devidamente qualificados 

nos autos.

O processo teve seu trâmite regular, até que sobreveio a informação de 

transação amigável realizada entre as partes, em audiência de conciliação 

(ref. 20), posta à homologação, nos seguintes termos: “(i) a guarda da 

menor Eva Gabrieli Oliveira Farias, será exercida na forma unilateral em 

favor da Requerente; (ii) as visitas serão exercidas livremente, conforme 

conveniência das partes e melhor interesse da menor; (iii) o Requerido irá 

pagar, a título de alimentos, a quantia correspondente a aproximadamente 

26,3% (vinte e seis virgula dois por cento) do salário mínimo, que 

atualmente corresponde a R$ 250,92 (duzentos e cinquenta reais e 

noventa e dois centavos), a serem pagos dia 10 de cada mês, mediante 

depósito na conta da genitora do infante ou diretamente em favor desta 

mediante recibo”.

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à homologação judicial do acordo entabulado (ref. 42).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Ref. 31: Fixo os honorários advocatícios da Advogada Dativa em 03 (três) 

URH’s (R$ 2.689,53).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 2194-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte Requerida não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a penúria. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita aduzido pelo Requerido.

Outrossim, em sua peça contestatória, o Requerido relata que ajuizou 

Ação Negatória de Paternidade, pugnando pela suspensão do presente 

feito. Desta feita, SUSPENDO a presente ação até o julgamento da Ação 

Negatória de Paternidade.

 Por outro lado, no registro da criança o Requerido figura como pai, assim 

sendo MANTENHO incólume a decisão de ref. 04 por seus próprios 

fundamentos, considerando que ação negatória não exime o Requerido do 

dever de continuar a prestar alimentos, até que a sentença definitiva com 

trânsito em julgado possa desconstituir a relação de parentesco.

PROCEDA-SE o apensamento do presente aos autos de n.º 

373-59.2018.811.0053, cód. 85059.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79978 Nr: 412-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALMIR BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Da Silva Ribeiro - 

OAB:19838/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação penal movida pelo MPE em face de José Valmir Breda, 

pela prática, ao menos em tese, do ilícito penal tipificado no art. 14 da lei 

10.826/03.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Mister o reconhecimento da incompetência territorial deste Juízo, uma vez 

que os fatos ocorreram no posto da PRF, na BR 364, KM 387.

Deveras, da análise do caderno proessual observa-se que a abordagem e 

prisão flagrancial ocorreram no posto da PRF, na BR 364, KM 387.

 Ademais, infere-se do site da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso, que o Posto Fiscal Flávio Gomes, onde se deu a abordagem 

policial pertence ao Município de Cuiabá/MT, sendo este o competente para 

análise do caso em tela.

Isto porque, em se tratando de competência em matéria processual penal, 

para a sua aferição e delimitação, é considerado o lugar da infração, 

consoante regra prevista no art. 70 do CPP, in verbis:

 Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 

consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for 

praticado o último ato de execução.

Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO 
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NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. LOCAL ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO. CONFLITO 

SOLUCIONADO COM A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO. I-Pela regra do art. 70 do Código de Processo Penal, a 

competência territorial, firma-se pelo lugar onde se consumou a infração, 

ou onde ocorreu o último ato de execução. Assim, no caso de porte de 

arma de fogo, a competência é do Juízo do local onde se efetivou a 

apreensão da mesma. II-Decisão unânime. (TJ-PE - CJ: 191418 PE 

223200900002902, Relator: Helena Caúla Reis, Data de Julgamento: 

07/10/2009, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 192). (destaquei).

A singeleza da matéria está a dispensar maiores indagações.

Isto posto, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

a presente ação, motivo pelo qual determino a remessa do feito a comarca 

de Cuiabá/MT.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10905 Nr: 1325-24.2007.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANASTACIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleyde Lopes Conceição Vieira 

de Melo - OAB:8952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Murat do Pilar - 

OAB:95240/RJ, Dayna Lannes Andrade - OAB:6446/MT, Rubia Salah 

Ayoub - OAB:9.239/MT

 Vistos etc.

Fls. 337 e 338: DEFIRO o parcelamento dos honorários periciais conforme 

postulado pelo perito.

 INTIME-SE a parte requerida para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento correspondente a 50% do valor fixado às fls. 324 na conta 

indicada pelo perito às fls. 338, sob pena de preclusão da prova pericial.

 Feito o deposito, notifique-se o Sr. Perito para designar dia, local e horário 

para inicio dos trabalhos da perícia, com antecedência de pelo menos 30 

(trinta) dias, para que haja tempo hábil para as intimações.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67574 Nr: 1322-59.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH NUNES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747/MT, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Fls. 86-88: Em que pese a parte Autora tenha renunciado ao crédito 

excedente ao valor de (60) sessenta salário mínimos, INDEFIRO o pedido 

de expedição de RPV para recebimento do crédito em favor da parte 

Exequente.

 Explico. Com a vigência da Lei Estadual n.º 10656/2017, reduziu-se o 

valor a ser pago pelo Estado, suas autarquias e fundações em 

indenizações decorrentes de decisões judicias transitadas em julgado. A 

referida Lei estabelece ainda, em seu artigo 5º, que as RPVs cujo trânsito 

em julgado da decisão tenha ocorrido antes de sua entrada em vigor, 

observarão o limite de 70 UPFs, vejamos: “Art. 5º As requisições de 

pequeno valor cujo trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido antes da 

entrada em vigor desta Lei observarão o limite de 70 (setenta) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFs/MT.”

 Ou seja, somente poderão receber mediante RPV a importância de, no 

máximo, 70 UPFs/MT, que atualmente corresponde a R$ 9.536,10 (nove mil 

quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), assim, inviável tal pedido.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62877 Nr: 59-89.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE LEONARDA DE LIMA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por Elizete Leonarda 

de Lima Pinheiro em face de Edgard Gonçalves, à luz do art. 485, inc. III, do 

CPC. Sem custas e honorários.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Ao arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11208 Nr: 230-22.2008.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO PEIXOTO DE OLIVEIRA, NILA DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY CORREA DA COSTA, MARIA CONCEIÇÃO 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudácio Antonio Duarte - 

OAB:1565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:4.717

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Nila da Silva Oliveira e Paulino 

Peixoto de Oliveira em face de Ney Correia da Costa e Maria Conceição 

Correia.

Posteriormente, às partes noticiaram a composição amigável (fls. 

235/241).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas. Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos 

advogados.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Intimem-se, por DJE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8629 Nr: 677-78.2006.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES DO ESPÍRITO SANTO, NANCI FREIRE DO 

ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ANTONIO LINO DA COSTA, ANNA 

DE ARRUDA COSTA, JOSÉ MARIA DA COSTA, MARIETA DA COSTA 

PEREIRA, MARIA DA COSTA, DORMICÍLIO LINO DA COSTA, BENEDITO DA 

COSTA, ALUIZIO MARIA DA COSTA, ANGELINO MARIA DA COSTA, 

ELIZABETE MARIA DA COSTA, JOSÉ LAURINDO DO NASCIMENTO, Espólio 

de JOÃO BENEDITO MARIA DA COSTA, LEONOR AGOSTINHA DE 

MORAES, ELIETE MARIA DA COSTA, CLÓVIS COSTA KNABBEN, LUIZ 

CARLOS DA COSTA, MAURO SEBASTIÃO DA COSTA, FERNANDO MARIA 
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DA COSTA, BENEDITA ANDRELITA DE CASTRO - Confinante, LUIZ 

CASTRO, SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS - Confinante, JOVENTINA 

DOS SANTOS, PAMPEANA AGROPECUÁRIA LTDA, ÁUREA NAZÁRIA DA 

COSTA, JULIO DAMASCENO DA COSTA, REGINA CÉLIA DA 

ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

Fls. 307: DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 15:00 horas. INTIMEM-SE os Autores, por 

seu procurador, para que compareçam acompanhados de suas 

testemunhas. Caso seja necessária a intimação destas, observar o 

disposto do art. 455 do NCPC.

Fls. 308: Diante da retomada das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, bem como diante da expedição da Portaria n.º 36/2018-DF, FIXO 

os honorários advocatícios em favor do(a) causídico(a) dos Requeridos 

citados via edital em 1 URH (R$ 896,51), considerando sua atuação e 

complexidade da causa.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Ciência a DP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67464 Nr: 1222-07.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR NADIA TAQUES DA SILVA LTDA, 

ADVAIR NADIA TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de fls. 84.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65838 Nr: 609-84.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL, SAFL, AFB, AFL, AFL, AFL, AFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para reconhecer como pai dos Requerentes Josimar 

da Silva e Suedes da Silva, o Sr. Jesoel Ferreira Leite. JULGO EXTINTO o 

processo, à luz do art. 487, I, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação de Registro de Nascimento ao Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, para acrescentar o Sr. Jesoel 

Ferreira Leite como pai dos Requerentes, bem como acrescentar os 

nomes dos avôs paternos. Sem custas, pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Sem honorários face a ausência de 

contraditório.Expeça-se o necessário.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Cumpra-se.Intimem-se. Após, ao arquivo com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63403 Nr: 149-97.2013.811.0053

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RICARDO FRANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, FAZENDA MARECHAL 

RONDON - AGROBIO-AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA, FAZENDA MULA 

VELHA - AGROBIO - AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de retificação de registro aforada por Agropecuária 

Ricardo Franco S/A.

 Sobreveio o pedido de desistência do autor (fls. 179/180).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ademais, houve aquiescência do requerido.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Agropecuária Ricardo 

Franco S/A, à luz do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Autorizo o desentranhamento das peças que instruem a inicial, mediante 

cópia nos autos.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66904 Nr: 820-23.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKGD, LGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade movida pela menor 

Alexya Karolinny Gonçalves Dias, representada neste ato pela Sra. 

Lislene Gonçalves Dias, em face de Alex Reginier Nunes Monteiro.

Sobreveio a notícia de que o objeto deste feito foi resolvido nos autos de 

nº 1526-69.2014.811.0053 – Cód. 70298.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Deflui-se dos autos que o requerido reconheceu a paternidade da menor 

nos autos de Cód. 70298, concluindo-se que a presente demanda perde 

seu objeto.

 Assim, ante a expressa perda de objeto, mister a extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, a presente demanda movida por Alexya Karolinny Gonçalves Dias, 

representada neste ato pela Sra. Lislene Gonçalves Dias, em face de Alex 

Reginier Nunes Monteiro, à luz do art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Revogo o despacho de fl. 23.

Dou esta por publicada com a entrega em Cartório. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo, com baixa.

Dispenso as intimações. Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 3482 Nr: 398-34.2002.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TIMÓTEO DE ALMEIDA, MFDO, LRLF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por José Timóteo de Almeida em face de Francisco 

Duarte, Odete Rodrigues Duarte e Antonino Pinto de Miranda, para 

declarar em favor do autor o domínio útil dos bens imóveis descritos na 

peça inicial.EXPEÇA-SE o necessário.Custas e despesas processuais, 

eventualmente existentes, devidas pelos demandantes. Sem condenação 

em honorários advocatícios pela ausência de lide.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se o curador especial da parte 

requerida e demais interessados incertos e desconhecidos. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA JUDICIAL N".03/2018/GAB

Alterar o Art.10, nos incisos II e III, Parágrafo Único é alterar em parte o 

Art. 12, todos do Capitulo IV- Do Acesso e Permanência de crianças e 

Adolescentes em Exposições Agropecuárias e Festas de Peão: 

Acrescentar ao Cap. VI- Do Acesso e permanência em clubes dançantes 

[..] o §4, inciso 1, ae b e He Hl; Acrescentar o § 2 ao Cap. IX - Da Venda 

de Bebidas Alcoólicas. Tabaco e outros produtos análogos; Alterar em 

parte o Art.25 do Capitulo XII - Dos veículos automotores os §2 e §3; 

Alterar em parte o §3 do Arl.34 do Capítulo XVI - Do Sigilo dos 

procedimentos referentes à Inftincia e Juventude da Portaria 

002/2018/GAB e dá outras providências;

A Juíza de Direito LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI, MM". Juíza 

de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT, com competência para a matéria relativa a Infância e 

Juventude, no exercício de suas atribuições e com fundamento no art. 227 

da Constituição Federal e artigos 4°, 6°, 80, 146, 149 e 194 do Estatuto da 

Criança c do Adolescente - ECA

CONSIDERANDO o equívoco na Portaria

N. 002/2018/GAB, datada de 12 de Junho de 2018, disponibilizada no DJE 

n. 10275/2018, Publicada em: 15/06/2018;

CONSIDERANDO a prioridade absoluta das políticas de atendimento à 

Infância c juventude, em conformidade com a Lei 8.069, de 13 de Julho de 

1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA;

CONSIDERANDO a conveniência de padronizar instrumentos.-regulamenta 

autorização por parte de responsável;

RESOLVE:

Art. P- Alterar os respectivos incisos II e III, do Art. 10, Parágrafo Único do 

Capitulo IV- Do Acesso e Permanência dc crianças e Adolescentes em 

Exposições Agropecuárias e Festas de Peão; Acrescentar ao Cap. IV- Do 

Acesso e permanência em clubes dançantes [...] o §4, incisos I, aebe II e 

III; Acrescentar Parágrafo Único ao Cap. IX — Da Venda de Bebidas 

Alcoólicas, Tabaco e outros produtos análogos; Acrescentar ao Art.25 do 

Capitulo XII — Dos veículos automotores os §2 e §3; Alterar em parte o §3 

do Art.34 do Capitulo XVI — Do Sigilo dos procedimentos referentes à 

Infância e Juventude, da Portaria 002/2018/GAB, passando a vigorar a 

seguinte redação onde se lê:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1' - Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considera-se:

I - Criança: até doze anos de idade incompletos;

II — Adolescente: entre doze e dezoito anos de idade incompletos.

Art. 2° - Para efeitos desta portaria, considera-se:

I — Pais: genitores constantes do registro de nascimento ou do documento 

de identificação da criança ou do adolescente;

II — Responsável legal: pessoa que detém a guarda, a tutela ou a curatela 

da criança ou do adolescente;

III — Parente: qualquer ascendente (avós, bisavós) ou colateral maior, até 

o terceiro grau (irmãos e tios);

IV — AcoMpanhante: pessoa maior de. 18 anos, expressamente 

autorizada pelo pai ou responsável legal, com firma reconhecida em 

Cartório.

JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

§ 1" — As crianças e os adolescentes devem sempre portar documentos 

de identificação pessoal, de preferência com fotografia.

§ 2° - Os pais, os responsáveis, os parentes e o acompanhante devem 

portar documentos de identificação pessoal e documentos que 

comprovem o grau de parentesco ou a responsabilidade legal em relação 

à criança ou adolescente que esteja em sua companhia.

§ 3' - A qualidade de responsável legal se comprova por meio da 

apresentação de cópia autenticada da sentença judicial que concedeu a 

guarda ou tutela/curatela ou de termo de responsabilidade expedido pela 

autoridade judiciária respectiva ou, ainda, de certidão expedida pela 

autoridade judicial especificamente para esse fim.

§ 4° - A qualidade de parente se comprova através da apresentação de 

documento pessoal, desde que seja perceptível, pela simples visualização 

do documento, o vínculo de parentesco alegado. Quando não se revelar 

possível a percepção do vínculo de parentesco através dos nomes e 

sobrenomes constantes dos documentos pessoais, será necessária 

autorização escrita (com firma• reconhecida) de um ou de ambos os pais 

ou do responsável legal.

§ 50 - A qualidade de acompanhante se comprova por meio de 

autorização escrita com firma reconhecida em Cartório, expedida por um 

ou por ambos os pais, ou pelo responsável legal.

§- Os pais ou o responsável legal poderão expedir autorização por tempo

determinado', não superior g seis meses, nomeando pessoa maior e capaz 

como , acompanhante da criança ou adolescente, podendo, inclusive, 

especificar os locais, que permite o acesso e permanência em sua 

companhia.

CAPÍTULO II

 DO ACESSO E PERMANÊNCIA EM EVENTOS FESTIVOS SEM CONTROLE 

DE ACESSO AO PÚBLICO

 (carnaval, shows, eventos e apresentações artísticas)

Art. 3" - A presença c permanência de crianças e adolescentes em 

shows, eventos festivos, apresentações artísticas, carnaval, realizados 

em locais públicos ou particulares, sem controle de acesso ao público, fica 

disciplinada da seguinte forma:

1 - Criança (até 12 anos incompletos):

a) Terá acesso se acompanhada de um ou ambos os pais ou do 

responsável legal (art. 75, parágrafo único, do ECA) até a 01h.

II - Adolescente (entre 12 e 16 anos incompletos):

a)acompanhado de um dos pais ou do responsável legal, (art. 2° desta 

Portaria), poderá permanecer por tempo indeterminado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 663 de 684



b)acompanhado de parente ou acompanhante (art. 2° desta Portaria), 

poderá permanecer até 01h.

III- Adolescente (acima de 16 anos):

a) acompanhado de um dos pais, do responsável, de parente ou 

acompanhante (art. 2°, desta Portaria), poderá permanecer por tempo 

indeterminado.

§ 1"- Todo e qualquer evento de que trata o caput deste artigo deverá ser 

organizado de formin ter encerramento até no máximo 03 (três) horas da 

manhã, incluindo os festejos de carnaval.

§ 2"- É proibida a presença de crianças e adolescentes nos locais 

mencionados neste artigo, mesmo estando em companhia dos pais ou 

responsável legal quando, em razão

do avançado horário, da natureza da apresentação, do tipo de público 

presente, possa atentar contra sua boa formação psicológica e moral.

Art. 4°- O responsável pela organização dos eventos festivos deverá:

a)fiscalizar e controlar entrada dos frequentadores, coibindo a entrada e 

permanência de adolescentes fora dos horários permitidos.

b)exigir a apresentação de documentação para comprovação da idade e 

parentesco. Art. 5° - Os responsáveis pela organização dos eventos de 

que trata este capítulo, bem como os pais e responsáveis estarão sujeitos 

à pena de multa de 03(três) a 20(vinte) salários-mínimos e fechamento do 

estabelecimento (Art. 258 do Estatuto da Criança e do Adoles além das 

medidas penais cabíveis.

CAPÍTULO III

 DO ACESSO E PERMANÊNCIA EM EVENTOS FESTIVOS COM CONTROLE 

DE ACESSO AO PÚBLICO.

 (carnaval, shows, eventos e apresentações artísticas)

Art. 6" - A presença e permanência de crianças e adolescentes em 

shows, eventos festivos, apresentações artísticas, carnaval, realizados 

em locais públicos ou particulares, com controle de acesso ao público, 

com ou sem a cobrança de ingressos, são regidas pelas mesmas normas 

acima especificadas.

Art. 7a - O responsável pela organização dos eventos, com controle de 

acesso a público, deverá:

a)fiscalizar e controlar entrada dos frequentadores, coibindo a entrada e 

permanência de adolescentes fora dos horários permitidos.

b)exigir a apresentação de documentação para comprovação da idade e 

parentesco.

c)não perinitir que crianças e adolescentes adentrem ao local sem a 

devida autorização; com firma reconhecida, comprovada a identidade dos 

envolvidos.

Art. 80 - Os responsáveis pela organização dos eventos de que trata este 

capítulo, bem como os pais e responsáveis, estarão sujeitos à pena de 

multa de 03(três) a 20(vinte) salários-Salinos e fechamento do 

estabelecimento (Art. 258 do Estatuto da Criança c do Adolescente), além 

das medidas penais cabíveis.

â I" - É proibida a presença de crianças e adolescentes nos locais 

mencionados neste artigo, mesmo estando em companhia dos pais ou 

responsável legal, quando, em razão do avançado horário, da natureza da 

apresentação, do tipo de público presente, possa atentar contra sua boa 

formação psicológica e moral.

An. 9 - Os casos omissos serão decididos pelo Juízo da Vara da Infância 

e Juventude desta Comarca, levando:se em consideração as 

peculiaridades de cada evento, após a colhe' do parecer Ministerial.

 CAPITULO IV

DO ACESSO E PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FESTAS DE RODEIO

Art. 10 - O acesso e a permanência de crianças e adolescentes em 

exposições agropecuárias e rodeios, realizado 's em locais públicos ou 

particulares, COM ou SEM controle de acesso ao público, com ou sem a 

cobrança do ingressos, fica disciplinada da seguinte forma:

I - Criança (até 12 anos incompletos)

a)acompanhado de um dos pais ou do responsável legal (art. 2", desta 

Portaria), poderá permanecer por tempo indeterminado.

b)acompanhado por parente ou acompanhante (Art.2', IV, desta portaria) 

poderá permanecer até 01h.

II —Adolescente (de 12 a 18 anos incompletos)

a) Acompanhado de um dos pais, ou responsável legal, ou parente (Art. 2° 

desta Portaria/comprovado via docurrtento oficial) ou ainda, 

acompanhante, (Art.2°, IV, desta portaria), poderá permanecer por tempo 

indeterminado. (Anexo 1).

§1° Caso o responsável pelo adolescente seja parente a partir do 30 grau 

ou pessoa sem vínculo de parentesco, é indispensável a autorização dos 

pnis ou responsável legal por escrito, com firma reconhecida;

§2" A Autorização a que se refere o §1° deve estar acompanhada de 

cópia autenticada do documento de identidade de um dos pais/e ou do 

responsável legal autorizador e do adulto autorizado. ( anexo I);

§3°. É proibida a presença de crianças nos locais mencionados neste 

artigo, mesmo estando em companhia dos pais ou responsável legal, 

quando, em razão do avançado horário, da natureza da apresentação, do 

tipo de público presente, possa atentar contra sua boa formação 

psicológica e moral;

Art. 11 - O responsável pela organização das exposições agropecuárias 

e rodeios deverá:

a) manter efetivo controle de entrada dos frequentadores, coibindo a 

entrada e permanência de adolescentes fora dos horários permitidos.

h) exigir a apresentação de documentação para comprovação da idade e 

parentesco.

Art.12 - Os responsáveis pela organização dos eventos, bem como os 

pais e responsável legal, em caso de descumprimento das regras fixadas 

neste capítulo, estarão sujeitos à pena de multa de 03(três) a 20(vinte) 

salários mínimos, duplicação da multa e fechamento do estabelecimento, 

em caso de reincidência (arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente), sem prejuízo da suspensão do evento no caso de 

determinação judicial.

CAPÍTULO V

DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

 (que tratam os Capítulos li, IH e IV desta Portaria)

Art. 13 - Nenhuma apresentação artística, espetaculo, certame de beleza 

ou das festividades e eventos previstos nos Capítulos II, III e IV desta 

Portaria, da qual participe ou tenha acesso e permanência criança ou 

adolescente, poderá ser realizada sem prévia autorização judicial (alvará 

judicial),

I/ 1" - O requerimento de Autoriaação Judicial (Alvará Judicial), a que se 

refere o caput deste dispositivo, deverá ser formulado mediante 

apresentação dos seguintes documentos, a ser proferido em 

procedimento específico, iniciado por petição subscrita pelos 

organizadores do evento ou procurador com poderes específicos e 

protocolada em Juízo ccím antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis.

1— Apresentação de Petição/Requerimento, formulado pelo promotor ou 

organizador do evento, pessoa física ou jurídica, deverá conter 

qualificação completa, fotocópia de docurwen1119 pessoais dos 

responsáveis pela organização com firma reconhecida em cartório;

II — O documento que faz referencia ao item anterior, deverá constar 

descrição detalhada do evento, com indicação da natureza, público-alvo, 

data, local de realização,

programação, com a indicação da pretensão de comercio de bebida 

alcoólica e tabaco, se houver; horário de inicio e encerramento, o qual 

deverá ser protocolado e distribuído para este juízo;

III — Apresentação de documentos que comprovem:

a)Comunicação à Policia Militar; Conselho Tutelar e Polícia Civil.

13) Alvarás de Autorização emitidos pela Administração Municipal e 

Vigilância Sanitária; (Prefeitura);

c)Informações a respeito da contratação de serviços de segurança para o 

evento ou local;

d)Alvará do Corpo de Bombeiros, no qual esteja claramente identificado o 

local do evento e o proprietário/responsável, bem como demonstrado que 

as instalações atendem a todas as exigências e normas de segurança e 

se apresentam adequadas para a realização da atividade pretendida;

IV — A Declaração da organização do evento, quando este for de grande 

expressão (como: Festas de Rodeios e exposições, Festa de aniversário 

da cidade e outros) deverá haver espaço (tendas) destinado aos Agentes 

da Infância e Juventude e ao Conselho Tutelar, preferencialmente próximo 

ao da Polícia Militar;

V — Cuidando-se da participação de criança ou adolescente em 

espetáculo público e/ou certame de beleza, será necessária, ainda, a 

apresentação de:

a) Relação dos nomes das crianças e adolescentes que participarão do 

evento, com a autorização expressa dos pais ou responsável legal, 

reconhecida firma em Cartório; ' ti) Cópia de documento de identificação da 

criança ou adolescente e de seus pais ou responsável legal;

c)contratar númel-o de seguranças compatível com a estimativa do público 

esperado ao evento;

d)afixar na entrada do estabelecimento (primeira porta) o ALVARÁ 
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JUDICIAL que disciplina a entrada e permanência de criança ou 

adolescente desacompanhado dos a e referidos no artigo 2° desta 

Portaria;

CAPITULO VI

DO ACESSO E PERMANÊNCIA EM CLUBES DANÇANTES

 ( boates, festas rave, festas open bar) COM ou SEM controle de acesso 

ao público.

Art. 14 - É proibido o acesso ou permanência de criança ou adolescente 

(menores de 18 anos), ainda que acompanhados por qualquer dos pais ou 

responsável legal, de parente ou acompanhante, em estabelecimentos 

similares a boates, clubes dançantes, festas rave ou eventos festivos 

denominados open bar ou similares (nos Aliais há o fornecimento gratuito 

de bebidas alcoólicas).

§ 1" - Os donos dos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo 

deverão afixar, em local visível, AVISO (em- letras com tamanho mínimo de 

4 cm), orientando o público sobre tais proibições, com os seguintes 

dizeres: É PROIBIDA A ENTRADA OU PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 

ANOS NESTE RECINTO.

§- O infrator estará sujeito a pena de multa de três a vinte salários mínimos 

e, em caso de reincidência, ao fechamento temporário do ess 

tabelecitnento (Art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 3° - Para a realização dos eventos de que trata este capítulo não será 

necessário alvará ' judicial, uma vez que não será permitida a presença de 

crianças ou adolescentes.

§4° - É dever do responsável pelo estabelecimento e do promotor do baile 

em que for permitida a entrada de adolescentes acompanhados dos pais 

ou responsáveis e desacompanhados com prova da idade:

I - Manter à disposição da fiscalização por este Juízo, pelo Ministério 

Público ou pelo Conselho Tutelar:

a)Cópia da Identidade c do CPF do responsável pelo evento, e, em se 

tratandcrob—e pessoa jurídica, do ato constitutivo e do cartão de 

inscrição no CNPJ;

b)Certificado do Corpo de Bombeiros;

c) Alvará Judicial de autorização do evento.

II - Contratar número de seguranças compatível com o evento (no mínimo 

um segurança para cada 100 (cem) frequentadores);

III - Cuidar para que não haja utilização de copos ou garrafas de vidro.

§5° - Em caso de descumprimento do inciso I do parágrafo anterior; o 

evento poderá ser suspenso por determinação judicial, de ofício, ou a 

requerimento do Ministério Publico ou dos órgãos de proteção da infância 

e juventude.

§6° - Aplicam-se as disposições dos parágrafos 4° e 5° deste artigo aos 

Capítulos II, III e IV da presente Portaria.

CAPÍTULO VII

DO ACESSO E PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO QUE EXPLORE 

BILHAR

 Sinuca, jogos de Azar e outros semelhantes.

Art. 15 - É proibido o acesso ou permanência de criança ou adolescente, 

em qualquer

dia e em qualquer horário do dia ou da noite, ainda que acompanhado por 

qualquer dos pais ou responsável legal, de parente ou acompanhante, em 

estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou 

quaisquer outros jogos de azar, bem como em casas onde sejam 

realizadas apostas de qualquer natureza (Art. 80 do •ECA)

§1°-Os donos dos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo 

deverão afixar, em local visível, AVISO (em letras com tamanho mínimo de 

4 cm), orientando o público sobre tais proibições, com os seguintes 

dizeres; "É PROIBIDA A ENTRADA OU PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 

ANOS NESTE RECINTO".

§2°-O infrator estará sujeito a pena de multa de 03(três) a 20(vétne) 

salários minidms e, em caso de reincidência, ao fechamento temporário do 

estabelecimento (Art. 3.5.flc Estatuto da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO VIII

DO ACESSO A ESTABELECIMENTO QUE EXPLORE DIVERSÕES 

ELETRÔNICAS

 (Fliperamas, lan houses e outros semelhantes)

Art. 16 - A permanência de criança, com até 09 (nove) anos de idade, só 

será permitida permanecer e participar de diversões eletrônicas 

oferecidas cru fliperamas, lan hauses, incluídos os games em rede ou 

não, RPG, se estiver acompanhada de um ou ambos os pais ou do 

responsável legal, nos lermos do art. 2° desta Portaria (art. 75, parágrafo 

unia), do ECA), e desde que o conteúdo de tais diversões seja adequado 

à sua faixa etária.

Art. 17 — O acesso e permanência de criança ou de adolescente, 

desacompanhada, nos locais a que se refere o artigo anterior, fica 

diseiplinado da seguinte forma:

I - Criança (entre 10 e 12 anos incompletos): das 10h00 às 18h;

II - Adolescente (entre 12 e 14 anos incompletos): das 10h00 às 19h;

III - Adolescente (entre 14 e 16 anos incompletos): das 10h00 às 20h;

IV - Adolescente (entre 16 e 18 anos incompletos): das 10h00 às 22h.

§ 1' - O proprietário ou o responsável pelo estabelecimento deve afixar,em 

local visível, informações sobre horários e respectivas faixas etárias.

§ 20 — Não é permitido à criança e o adolescente permanecer por tempo 

superior a 2 (duas) horas por dia, alternado ou contínuo, participando de 

jogos e diversões

eletrônicas de que trata este Capítulo, devendo o proprietário do 

estabelecimento controlar rigorosamente esse limite de tempo.

§ 3° - Não é permitida a entrada e permanência de criança e adolescente 

nos locais de que trata este artigo trajando uniformes escolares.

§ 40 - O proprietário c o responsável pelo estabelecimento devem zelar 

para que a criança ou o adolescente só tenha acesso aos jogos 

compatíveis com as respectivas

idades. •

§ 50-- O horário c a permanência disciplinados neste artigo poderão ser 

estendidos em casos de competições de games e outros jogos 

eletrônicos, para cujo evento o organizador e responsável deverá obter 

alvará judicial especifico, conforme art. 9° Portaria.

- Os estabelecimentos de jogos eletrônicos e congêneres só poderão 

cadastrar criança ou adolescdnte e manter os dados identificativos destes 

em seus computadores com autorização, expressa e com firma 

reconhecida, do pai, mãe ou responsável legal "(guardião ou tutor),

Art. '18 - A infração a qualquer das normas do presente capítulo ensejará 

a aplicação de pena de multa de 03(três) a 20(vinte) salários mínimos, 

duplicada em caso de reincidência, e fechamento do estabelecimento 

(Arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO IX

DA VENDA DE BEBIDA ALCOOGLICA, TABACO E OUTROS PRODUTOS 

ANÀLOGOS

Art. 19 - É proibida a venda, fornecimento ou entrega, ainda que gratuita, à 

criança e adolescente, de produtos que possam causar dependência 

física ou psíquica, inclusive bebidas alcoólicas e tabaco (cigarros, 

cigarrilhastriarguite e congêneres) ou quaisquer outras substâncias com 

efeitos análogos, respondendo criminalmente todos aqueles que venham a 

infringir essa proibição, inclusive os comerciantes, pais e acompanhantes 

dos menores, ou qualquer outra pessoa maior que lhes entregar tais 

produtos para consumo.

§-.Deverá ser afixado em todos os estabelecimentos que comercializem 

bebidas alcoólicas, em local visível a todos, aviso (em letras com tamanho 

mínimo de 4 cm) com o seguinte conteúdo: NÃO VENDEMOS BEBIDAS 

ALCOÓLICAS OU CIGARROS A MENORES DE 18 ANOS.

§- Toda vez que o estabelecimento for autuado ou fechado por 

infringência às normas desta Portaria e do ECA, o responsável pela 

medida poderá afixar no local, de forma ostensiva, adesivo contendo a 

Seguinte expressão:

a-ESTE ESTABELECIMENTO FOI AUTUADO E/OU INTERDITADO POR 

VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

PREVISTAS NO ECA.

b-Caso o responsável pelo estabelecimento remova, ou, de qualquer 

forma, inutilize, rasgue, rasure o adesivo sem ordem judicial, incidirá na 

infração adminisS)

comida no art. 249 do ECA, sem prej uízo da prática do crime previsto no 

art. 336 do Código Penal.

Art. 20 - A infração à proibição contida neste artigo ensejará a aplicação 

de pena criminal e administrativa, nos termos dos artigos 243 e 258 do 

ECA.

CAPÍTULO X

DA VENDA DE EXPLOSIVOS, FOGOS DE ESTAMPIDOS OU ARTIFÍCIO

Art. 21 - É proibida a venda, fornecimento oti entrega, ainda que gratuita, 

de explosivos, fogos de estampido ou artifício a menores de 18 anos, 

exceto aqueles que, pelo reduzido potencial, sejam incapazes de causar 

qualquer dano físico, mesmo que em caso de utilização indevida ou 

incorreta.

Art. 22 - Os proprietários e responsáveis por estabelecimentos que 

comercializem os produtos mencionados no artigo anterior deverão manter 
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afixados, em focal visível, aviso informando ao público sobre tal proibição.

 Art. 23 - A infração à proibição contida neste capítulo ensejará a 

aplicação de pena criminal e administrativa, nos termos dos artigos 244 e 

258 do ECA.

CAPÍTULO XI

DO ACESSO AO TRABALHO

Art. 24 - É proibida a inclusão e utilização de criança e de adolescente até 

os 14 anos incompletos em qualquer forma de trabalho, remunerado ou 

não (Art. 70, XXXIII, cp.

§ 1. - O adolescente com 14 a 16 anos incompletos poderá ser contratado 

na condição de aprendiz, observadas as regras previstas na legislação 

específica e no artigo 60 e seguintes do ECA, inclusive quanto a horários, 

sendo-lhes assegurados todos os direitos trabalhistas e previdenciários.

§ 2' - A partir dos 16 anos, todo e qualquer- adolescente poderá exercer 

trabalho remunerado, sendo-lhe proibido apenas o trabalho: (Art. 70, 

XXXIII, CF e Art. 6 ECA):

I - noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e às 05horas do dia 

seguinte;

II - perigoso, insalubre ou penoso;

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à 

escola.

CAPÍTULO XII

 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES

Art. 25 - É proibido à criança ou adoleseente dirigir veículo automotor em 

via pública (Tuas, estradas, rodovias), gerando perigo de dano, 

caracterizando-se tal conduta ato infracional informado pelo art. 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

§ 1° - Sem prejuízo da medida prevista no caput deste artigo, a autoridade 

policial deverá autuar, pelo crime previsto no Art. 310 do CTB, os pais ou 

responsáveis, ou terceira pessoa que permitiu, confiou ou entregou a 

direção do veículo à criança ou adolescente.

CAPÍTULO XIII

DO ACESSO A CINEMAS E SALA DE VIDEOS

Art. 26 r Os proprietários e responsáveis por estabelecimentos de 

exibição de filmes e vídeos ficam obrigados a anunciar e afixar, em lugar 

visível e de fácil acesso, informação destacada sobre a natureza da 

diversãd e sobre a faixa etária para a qual não se recomende.

Art. 27 - Tendo em vista que a classificação é meramente indicativa, 

podem os pais ou o responsável, no exercício regular do poder familiar ou 

responsabilidade legal, decidir sobre o aeesso de seus filhos, tutelados ou 

curatelados a obras ou espetáculos de caráter cultural ou educativo, cuja 

classificação indicativa seja superior a sua faixa etária, desde que tenha 

tomado conhecimento prévio sobre a classificação atribuída, e esteja em 

sua companhia no mome exibição.

Parágrafo Único — Não se incluem na permissão prevista neste artigo 

materiais de conteúdo pornográfico, nem qualquer outro não recomendado 

a menor de 18 anos.

CAPÍTULO XIV

DO ACESSO A VÍDEOS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES.

Art. 28 - Os proprietários e funcionários de estabelecimentos que 

explorem venda ou aluguel de DVDs , CDs, vídeo de qualquer natureza, 

cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a 

classificação atribuída pelo órgão competente (Art.77 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente).

Art. 29 - Os proprietários e funcionários de estabelecimentos que 

explorem a venda ou aluguel dos produtos referidos no artigo anterior, são 

proibidos de expor, em ambiente público, inclusive no interior da loja, 

embalagens ou qualquer tipo de propaganda que contenha cenas de sexo 

explícito, obscena ou pornográfica.

Art. 30 - É proibida a venda a crianças e adolescentes de revistas e 

publicações contendo material impróprio para menores de 18 anos.

1° - Os materiais a que se refere o caput não poderão ser expostos de 

forma que mostre qualquer parte de seu conteúdo. A comercialização 

deverá ser feita em embalagem lacrada e opaca com advertência de seu 

conteúdo (Art. 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 31 - O infrator das normas contidas nestes capítulos estará sujeito a 

pena de multa de três a vinte salários mínimos, duplicada em caso de 

reincidência, sem prejuízo da apreensão de revista o publicação (Art. 257 

do Estatuto da Criança c do Adolescente) e das aplicável no âmbito da 

Justiça Criminal.

HOSPEDAGENS

Art. 32 - É proibida a entrada e hospedagem de criança ou adolescente em 

motel ou estabelecimento reconhecidamente utilizado para encontros 

amorosos.

Art. 33 - É 'proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, 

pensão ou estabelecimento similar, salvo se estiver junto dos pais ou 

responsável legal, ou de pessoa por eles autorizada a viajar em 

companhia da criança ou adolescente, nos termos do art. 83 do ECA.

Parágrafo único - O infrator será punido com Pena de multa e, em caso de 

reincidência, com o fechamento do estabelecimento (Art. 250 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO XVI

DO SIGILO DOS PROCEDIMENTOS À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

Art. 34 - É expressamente proibida a divulgação, total ou parcial, sem a 

devida autorização judicial, por qualquer meio de comunicação, de nome, 

ato, ou documentos integrantes de procedimento policial, administrativo ou 

judicial, relativo a criança ou adolescente a quem se atribua ato infracional.

* 1° - O. infrator está sujeito a pena de multa de três a vinte salários 

mínimos, aplicando-se em dobro no caso de reincidência (Art. 247 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente).

* 20 - Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia 

ou filmagem de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou 

qualquer ilustração que lhe diga respeito Ou que se refira a atos que lhes 

sejam atribuídos, de forma a permitir a sua identificação, direta ou 

indiretamente (Art. 247, * 1° do Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 3° - Se o fato for pratiádo por •órgão de imprensa ou emissora de rádio, 

além da pena prevista no parágrafo primeiro deste artigo, poderá ser 

determinada a apreensão da , publicação (Art. 247, §2°, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente), al4iaC,5‘, providências Criminais.

CAPÍTULO XVII

DA APREENSÃO E ELABORAÇÃO DE AUTO DE APREENSÃO.

Art. 35 - Incumbem aos Agentes da Infância c Juventude pertencentes ao 

quadro do Judiciário, local, FISCALIZAR o cumprimento desta Portaria, com 

o auxílio do Conselho Tutelar deste Município e das Polícias Militar e Civil, 

autuando os infratores e adotando as providências previstas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA - art. 194), encaminhando cópia ao 

Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude, se for o caso.

Art. 36 - A criança ou o adolescente encontrado em situação que 

contrarie estas normas será imediatamente entregue pelos Agentes da 

Infância e Juventude ou pelo Conselho Tutelar ao pai, a mãe, responsável 

ou parente, mediante termo de entrega, responsabilidade e compromisso 

de participar de audiências e reuniões marcadas pelo Conselho Tutelar e 

pelo Juízo, além da lavratura do auto de infração contra o estabelecimento 

ou responsável pela realização do evento.

Parágrafo único — Não sendo localizada nenhuma das pessoas indicadas 

no caput deste artigo, a criança ou o adolescente será encaminhado pelo 

Conselho Tutelar para a unidade de acolhimento institucional (art. 93 do 

ECA).

An. 37 - Sempre que for constatada violação às proibições expressas 

nesta Portaria ou ofensa a direitos das crianças e adolescentes previstos 

no ECA, os Agentes da Infância e Juventude e o Conselho de Tutelar 

providenciarão a lavratura do auto de infração ou representação a que se 

refere o art. 194 do ECA, assinado por duas testemunhas, no qual deverá 

ser relatado pormenorizadamente os fatos.

Parágrafo Único - Qualquer pessoa da comunidade pode levar ao 

.Agentes da Infância e Juventude c ao Conselho Tutelar, de forma 

identificada ou anónima, notícia da violação das proibições previstas nesta 

Portaria, para adoção das providências previstas nos artigos 31 e 32, 

cabendo aos Conselheiros e Agentes desenvolver diligências para 

confirmar a ocorren infração, adotando as medidas adequadas.

CAPÍTULO XVIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 - Não obstante os horários e critérios fixados nesta Portaria para a 

entrada e permanência de crianças e adolescentes nos locais que 

especifica, é expressamente proibida a permanência de pessoas menores 

de 18 anos, ainda que acompanhadas dos pais, responsável legal, 

parentes ou acompanhantes, em locais reconhecidos corno zonas de 

baixo meretrício ou como pontos de distribuição e consumo de 

entorpecentes, cabendo ao Agente da Infância e Juventude e ao Conselho 

Tutelar buscar apoio da Polícia Civil e Militar, adotar as providências 

previstas nesta Portaria.

Art. 39 - Esta Portaria tem por objetivo, nos lermos do art. 149, I, do ECA, 
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complementar as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelecendo critérios adequados às peculiaridades desta Comarca, não 

excluindo, portanto, as demais obrigações e penalidades contidas no 

referido Estatuto ou em outros diplomas legais.

Art. 40 - Os casos omissos serão decididos pelo Juiz da Infância e da 

Juventude, respeitadas a legislação pertinente e ouvido sempre o 

Ministério Público.

Art. 41 - Todos os proprietários, gerentes, diretores, responsáveis, 

funcionários e empregados a qualquer título, dos estabelecimentos 

mencionados nesta portaria ou congêneres, serão solidariamente 

responsás;eis, por dolo ou culpa, pelo desdumprimento das normas aqui 

estabelecidas, juntainente com os menores e seus responsáveis legais.

Parágrafo Único - O pai, a mãe, o responsável legal ou o acompanhante, 

serão solidariamente responsáveis pela prática da infração administrativa, 

se a criança ou adolescente estiver em sua companhia no momento da 

ocorrência da infração, sem prejuízo da apuração de sua 

responsabilidade criminal por omissão ou negligência.

Art. 42 - Quando nenhuma sanção especifica tenha sido mencionada, o 

descumprimento das prescrições da presente Portaria implicará na 

imposição da penalidade prevista no_geaa,

Art. 43 - Todos os proprietários, gerentes, diretores responsáveis, 

funcionários e empregados a qualquer título, dos estabeleciinentos 

mencionados nesta Portaria ou congêneres, assim como os'-responsáveis 

legais belas crianças e adolescentes, a população em geral c, as próprias 

crianças e adolescentes, deverão dar todo o apoio ao Juízo da Infância e 

da Juventude, à Promotoria de Justiça, aos Agentes da Infância e 

Juventude, ao Conselho Tutelar, à Polícia Civil, à Polícia Militar e demais 

órgãos governamentais e não governamentais de afetos à Infância e à 

Juventude, visando atender aos objetivos traçados nesta Portaria e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 44 - Para ampla divulgação, conhecimento c cumprimento da presente 

Portaria, nas respectivas esferas de atuação, encaminhem-se cópia às 

seguintes Instituições:

I — A Prothotoria de Justiça desta Comarca;

II — A Defensoria Pública

II — Ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da a Subsecção de 

Mato Grosso;

IV - Ao Comando da Polícia Militar de S.J.Ouatro Marcos, bem como à 

Delegacia de Polícia deste Município e, pessoalmente, ao Delegado com 

atribuições nesta Comarca;

V - Ao Conselho Tutelar c Coordenadores Municipais e Chefes dos 

Poderes Executivo e Legislativo deste Município; ,

VI - Às Entidades Representativas da S6ciedade Organizada de 

S.J.Quatro Marcos;

VII - Às Direções das Escolas Estaduais, Municipais e Particulares 

existentes nesta Comarca;

VIII - À imprensa falada e escrita da Comarca;

IX - Às demais Instituições, Entidade á e Empresas ligadas às questões 

envolvendo a Infância e Adolescência do MuniCípio;

Art. 45 - Para conhecimento do Público em geral, afixe-se cópia da 

presente Portaria no mural do prédio deste Fórum, nas Agências dos 

Correios, Câmaras de Vereadores e Prefeitura do Município de São José 

dos Quatro Marcos;

Art. 46- Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Egrégia 

Corregedoria-Ge Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 47 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se.ern parte a Portaria n. 002/GA13/2018, bem como as 

demais disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de Agosto de 2018.

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI - Juiza de Direito e Diretora do 

Fórum

 * Os Anexos I e II completos, encontram-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64679 Nr: 1806-48.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565, SÉRGIO VIEIRA RAMOS - OAB:MT-5012 A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA DO RECUPERANDO, PARA 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CÁLCULO DE PENA DE REF. 172 NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59389 Nr: 133-20.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECIR SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 133-20.2015.811.0039

CÓDIGO 59389

Vistos em Correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85705 Nr: 468-34.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 468-34.2018.811.0039

CÓDIGO Nº 85705

Vistos em Correição.

Considerando que o Ofício nº201/2018/PJ/SJQM expedido pelo Ministério 

Público, ,no qual o nobre Promotor de Justiça informa que estará, no dia 

16/08/2018 e 17/08/2018, participando do “VIII Encontro Estadual do 

Tribunal do Júri”, em Cuiabá/MT e, ainda, em razão da necessidade de 

deslocamento no dia 15/08/2018, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 30 de AGOSTO de 2018, às 13h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84927 Nr: 137-52.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BRUNO ELIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996
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 AUTOS Nº 137-52.2018.811.0039

CÓDIGO 84927

Vistos em correição.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa do réu MARLLON 

BRUNO ELIAS VIEIRA, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade.

 Dê-se vistas dos autos à Defesa para apresentar as razões recursais, 

no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério Público para 

apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação do réu, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Por fim, tendo em vista o pedido de ref. 140 e, considerando que a 

assistência à saúde do preso é de responsabilidade do estabelecimento 

penal (art. 14, § 2º, da Lei n. 7.210/84), DETERMINO que seja oficiada a 

Direção da Cadeia Pública local, para que informe se foi realmente 

prestada a devida assistência médica ao recluso MARLLON BRUNO ELIAS 

VIEIRA, juntando comprovante aos autos, ou, em caso negativo, justifique 

a recusa do atendimento.

Cumpra-se.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 36/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantões dos 

Oficiais de Justiça referente ao mês de AGOSTO/2018, como abaixo 

relacionado:

* A Portaria nº 36/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

P O R T A R I A N.º 40/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de SETEMBRO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 40/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

P O R T A R I A Nº 41/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantões dos 

Oficiais de Justiça referente ao mês de SETEMBRO/2018, como abaixo 

relacionado:

* A Portaria nº 41/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2018/DF - Estabelecer horário da jornada de 

trabalho dos servidores lotados na Vara Única e no Cartório Distribuidor, 

de acordo com a Resolução nº 018/2014-DTP, na ordem abaixo elencada.

* A Ordem de Serviço nº 001/2018-DF completa, encontra-se no Caderno 

de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76965 Nr: 1292-12.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR GOMES DA SILVA, ANTONIA MARGARIDA 

RABELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre LEIR GOMES DA 

SILVA, ANTONIA MARGARIDA RABELO DA SILVA e COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 251 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

litigantes supracitadas transigiram, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 251 em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram expressamente ao prazo para interposição de 

recurso referente ao acordo pactuado (fls. 251) operando-se o trânsito 

em julgado da sentença homologatória com a sua publicação.

Eventuais Custas finais serão suportadas pelo requerido, conforme 

acordo.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

PROCEDA o Senhor Gestor Judiciário com a expedição de ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO, nos moldes pactuados no referido acordo, mais 

especificamente nos itens “1” e “1.1” .

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Sapezal/MT, 21 de agosto de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 1515-09.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON JOSÉ SCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a decisão de fls. 1349/1363.

Após, certifique-se o necessário e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

Sapezal/MT,21 de agosto 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 73883 Nr: 1425-88.2013.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora requer a 

sua conversão em Execução.

DEFIRO o pedido acostado às fls. 98/99 e CONVERTO a vertente ação de 

busca e apreensão em ação de execução, ante a não localização do bem.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada no 

seguinte julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69. "

 Dessa feita, doravante, o feito seguirá na forma de execução de título 

extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal, 21 de agosto de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 8491 Nr: 145-97.2004.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE VIEIRA, ESPÓLIO DE PEDRO 

ROCHA VIEIRA, MARTA LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238-MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33.571 PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, LEONARDO ROSSATO - 

OAB:8810-B/MT, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:MT 13706

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o prazo de suspensão do processo requerido pela 

parte na fl.324, já decorreu deixo de analisar o pedido e DETERMINO a 

intimação da parte requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 21/08/2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76780 Nr: 1184-80.2014.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SCHMITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certificado o decurso de prazo do edital sem manifestação, proceda o 

Senhor Gestor Judiciário com a remessa dos autos à Defensoria Pública 

Estadual para atuar como Curador Especial, para a defesa dos interesses 

do requerido.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,21 de agosto de2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75357 Nr: 325-64.2014.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A, DOW 

AGROSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16.064 MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAIS - OAB:13878, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA PELEGRINI - 

OAB:10059/MT

 Vistos em correição.

Diante da petição de fls. 202/203, INTIMEM-SE os patronos da parte Dow 

Agrosciense e o perito judicial Jovani Luiz de Souza para que apresentem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, os dados bancários para fins de 

transferência dos valores devidos, já depositados nos autos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74285 Nr: 1790-45.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO VOLGARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS CALIXTO - OAB:

 Venho por meio deste, tornar sem efeito as certidões constantes em fls. 

111 e 116, eis que foram lançadas indevidamente.

 Por oportuno, fica a parte executada a cumprir o item 2 (dois) da r. 

sentença assentada em fl. 104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 3139-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DAMACENO, OTACIL VICENTE 

GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso interposto pela defesa.

Certifique-se eventual decurso do prazo para interposição de recurso pelo 

Ministério Público.

DÊ VISTA para o Ministério Público a fim de que apresente as 

contrarrazões ao recurso.

Feito isso, não havendo interposição de recurso pelo Ministério Público, 

remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para apreciação e julgamento do recurso, observando a necessidade de 

encaminhamento das mídias constantes no processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110717 Nr: 2473-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO, JOELMA 

NORONHA DE FREITAS, ROQUE PEREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

DETERMINO a realização do estudo psicossocial do presente caso, com 

prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão do laudo pela equipe 

responsável, devendo o presente estudo ser deprecado para a cidade de 

Salvador/BA onde a filha do interditando reside.

Após, com o retorno do estudo, IMEDIATAMENTE conclusos para a 

designação de audiência.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112688 Nr: 9378-26.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 Vistos em correição.

Considerando que o reeducando se encontra preso na Cadeia Pública da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, remeta-se o presente executivo 

àquela Comarca a fim de que seja regularmente processado, bem como 

para análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111450 Nr: 2908-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MANOEL DA CONCEIÇÃO, 

Filiação: Maria da Conceição, pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o 

débito, no valor total de R$ 1.050,68(um mil cinquenta reais e sessenta e 

oito centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento. Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no 

prazo supra, defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do 

art. 528, § 1º, do novo Código de Processo Civil. Deverá constar da 

intimação que o débito alimentar no valor de R$ 16,61 (dezesseis reais e 

sessenta e um centavos) autoriza a prisão civil do alimentante, já que 

compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução, podendo ser decretada se, após o prazo para pagamento, o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita (art. 

528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a justiça gratuita requerida.Intime-se 

o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor total de 

R$ 1.050,68(um mil cinquenta reais e sessenta e oito centavos) prove que 

o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.Não satisfeito 

o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, defiro desde já o 

protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, do novo Código 

de Processo Civil.Deverá constar da intimação que o débito alimentar no 

valor de R$ 16,61 (dezesseis reais e sessenta e um centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após 

o prazo para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo 

Civil).Intimem-se.Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNA CHAGAS 

BIZELLI, digitei.

Sapezal, 21 de agosto de 2018

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112626 Nr: 3592-05.2018.811.0078

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE OLIVEIRA PASTOR, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

PASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para antecipação dos efeitos da tutela é indispensável verificar a 

presença da prova inequívoca e verossimilhança das alegações. Nessa 

toada, valendo-se do poder geral de cautela, ao analisar o caso concreto, 

o Poder Judiciário deve, observando também os requisitos alternativos, a 

conceder a proteção necessária para que não ocorra danos irreparáveis 

ou de difícil reparação aos litigantes.Não obstante os documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 670 de 684



encartados na exordial tem-se que em tais casos a concessão da liminar, 

em tese, revela-se irreversível, realidade que obsta a concessão da 

medida na linha do art. 300 e seguintes do CPC.Por oportuno, em Juízo de 

superficial cognição que marca esta decisão, também não se divisa 

verossimilhança das alegações. Em princípio, as provas apresentadas nos 

autos, não se pode concluir pela real incapacidade, seja parcial ou total, 

do interditando .Demais disso, a antecipação de tutela consiste na 

concessão imediata da pretensão deduzida pela parte na petição inicial, 

mas para tanto é imprescindível que haja prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança da alegação e, além disso, que haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.Somente é 

cabível a nomeação de curador provisório quando existem elementos de 

convicção seguros que evidenciem a incapacidade civil do interditando e 

diante da ausência de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, 

para justificar esta drástica e excepcional medida judicial, deve ser 

indeferida a tutela antecipada.Portanto, por ora, impõe-se o indeferimento 

da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.DETERMINO a realização do 

estudo psicossocial do presente caso, com prazo de 20 (vinte) dias para 

a conclusão do laudo pela equipe responsável.CITE-SE o interditando e 

designa-se interrogatório para o dia ___ de ________ de 2018, às 

xxhxxmin.Com o cumprimento da diligência, proceda-se vista dos autos ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  v e n h a m  c o n c l u s o s  n a 

sequência.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providencias.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 108-70.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Tabaporã, Clodoaldo Alves 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

192/193-verso, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da 

parte requerida não recebeu intimação: " Vistos, etc. Considerando que foi 

pleiteada a produção de prova em audiência por ambas às partes, 

DECIDO: I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13:30 horas;

II – Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado 

o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC. III – EXPEÇA-SE Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição das testemunhas que não residam nesta 

Comarca; V – INTIMEM-SE os autores e os requeridos pessoalmente, vez 

que, foi pleiteado o depoimento pessoal das partes. VI – Oportunamente 

tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 740-91.2017.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO, MILTON 

JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:MT/14.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição das 

cartas precatórias a serem expedidas nos autos, para cumprimento nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte-MT e Patos de Minas-MG, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26894 Nr: 337-25.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Fallgatter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4.062

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

87-verso, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não recebeu intimação: "Vistos em correição. Considerando que 

a parte requerente postulou pela produção de prova em audiência, 

DECIDO: DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

setembro de 2018, às 14hs45min.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA) para 

apresentarem, o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. 

Consigno que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

ndependentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, por fim, testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou for qualquer 

daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25135 Nr: 332-37.2016.811.0094

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Wermeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 
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OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, acerca da perícia médica que ocorrerá no dia 

14/09/2018, às 11:30 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29938 Nr: 2022-67.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, acerca da perícia médica que ocorrerá no dia 

14/09/2018, às 10:30 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 889-58.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSO, Genessi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, acerca da perícia médica que ocorrerá no dia 

14/09/2018, às 11:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21710 Nr: 1075-52.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonir Decibio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, acerca da perícia médica que ocorrerá no dia 

14/09/2018, às 09:30 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29934 Nr: 2019-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Bontempo Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, acerca da perícia médica que ocorrerá no dia 

14/09/2018, às 10:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26894 Nr: 337-25.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Fallgatter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4.062

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 92, via 

malote digital, para a Comarca de CUIABA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183602059

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20891 Nr: 255-33.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10251 Nr: 1125-20.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeliro dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 
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prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, Mario Lorival de Oliveira Garcia - 

OAB:97.432-SP, William Douglas Lira Oliveira - OAB:282.727 SP

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 230, via 

malote digital, para a Comarca de SORRISO/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183601474 - 81120183601473

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-40.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (ADVOGADO(A))

JONIVALDO JOSE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dispostos pelo art. 320 e art. 321, ambos do NCPC, emende a 

inicial, juntando aos autos comprovante de pagamento referente ao débito 

litigado, tal como relatado na exordial, sendo o documento juntado 

incompleto, não constando os dados da transação. Uma vez ultrapassado 

o referido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, certifique-se 

e tornem os autos conclusos. Às providências. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010095-86.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS MANDADORI (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TABAPORÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TABAPORÃ RUA Carlos 

Roberto Platero, 0, Centro - TABAPORÃ Numero do Processo: 

0010095-28.2017.811.0094 Polo Ativo: SILVIA CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA Polo Passivo: MARCELO MARTINS MANDADORI Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64728 Nr: 2099-97.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHGP, CELIA GOMES DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, à míngua dos requisitos normativos autorizadores da 

concessão da medida de urgência, INDEFIRO a antecipação da obrigação 

de fazer requestada na inicial.Cite-se o requerido, para, querendo e no 

prazo legal, apresentar defesa, indicando as provas que pretende 

produzir, porque sabidamente os entes estatais não se prepararam e nem 

se organizaram para o modelo conciliatório estabelecido pelo NCPC, 

frustrando a intenção do legislador nesse particular.Defiro os benefícios 

ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC.Vindo aos autos 

a contestação, dê-se vistas ao autor, se presentes algumas das matérias 

definidas nos arts. 325/327 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos 

para saneamento do feito.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 21 de agosto de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 1929-28.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.P. MADEIRAS LTDA-ME, JULIANO GABRIEL PALIOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:MT0015005A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:MT/8.224-A, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT0013431B, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Processo n°: 1929-28.2018.811.0108 (Código 64417)

Requerente: J. P. Madeiras Ltda ME e Outro

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.49), informando que a parte 

requerida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora nº 6/1374736-5, determino seja certificada a regular 

citação da parte requerida.

Sem prejuízo, considerando que a parte requerida já promoveu a juntada 

de instrumento de mandato (f.30), promova-se a sua intimação para que, 

no prazo de 48 horas, efetue o restabelecimento do fornecimento do 

serviço de energia elétrica, na forma determinada às f. 24-26, sob as 

penas do descumprimento de ordem judicial e o aumento da multa diária 

para R$ 1.000,00 (mil reais).

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, servindo cópia desta como mandado.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 673 de 684



 Cod. Proc.: 40124 Nr: 574-90.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHF, ACST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias manifestar-se indicando bens 

eventualmente encontrados em nome da executada, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23525 Nr: 1370-86.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:OAB/MT 8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se indicando bens 

eventualmente encontrados em nome da executada, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 12853 Nr: 341-74.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Quaini, DOUGLAS VILLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 CERTIFICO que decorreu o prazo para cumprimento integral do acordo 

entabulado, razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

exequente, por seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40013 Nr: 458-84.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MALINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FERNANDO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para cumprimento integral do acordo 

entabulado, razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21990 Nr: 1414-42.2008.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henry Brisot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 CERTIFICO que decorreu o prazo para cumprimento integral do acordo 

entabulado, razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25459 Nr: 63-29.2011.811.0108

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto João Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para cumprimento integral do acordo 

entabulado, razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48360 Nr: 764-48.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Correa Proenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os autos para intimação das partes, por seu procuradores, 

quanto a perícia designada para a data de 11 de setembro de 2018 as 

14h30m, na Politec, Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, a Rua 7, 

esquina com Avenida Gonçalo Antunes de Barros, s/n, Bairro Carumbé, 

na cidade de Cuiabá/MT, com a Médica Perita Oficial Dra. Maristela da Silva 

Andreoni. As poderão comparecer ao ato acompanhada de seus 

assistentes técnicos e a parte autora deverá estar portando seus 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 2617-63.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte exequente, pro seu 

procurador, para manifestação quanto à certidão negativa de penhora e 

avaliação de bens, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 4550 Nr: 17-26.2000.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Sguarezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES RICARDO DOS SANTOS, IDALIA 

FRANCISCA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 1895
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 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, quanto ao 

decurso do prazo de arquivamento provisório para manifestação em 15 

dias quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 2002-68.2016.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO KALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação no prazo de 15 dias, quanto a certidão negativa de 

citação do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19733 Nr: 801-56.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hubert Neumann, Arnold José Neumann, 

LOURDES CONCEIÇÃO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:OAB/MT 

3536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610/MT

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Fabia Carolina 

Moretto Rizzato OAB/9301 e Liana Mara Cocco Munaretto, OAB/7134, 

quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47699 Nr: 394-69.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA LIMA, CRISTIAN 

DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS, MATEUS OTONARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, Gabriel Aparecido Anizio Caldas - OAB:273.528/SP, 

LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286, NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Em vista do teor modificativo da Sentença do Acórdão fls. 455/461, nos 

termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, IMPULSSIONO autos 

para republicar a intimação de fls. 491, ficando devidamente INTIMADOS 

os réus Fabiano Ferreira de Lima, Cristian Douglas Teixeira de Freitas e 

Mateus Otonari, por meio de seus procuradores constituídos, para que 

efetuem solidariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

Custas Processuais no importe de R$ 2.104,68 (dois mil cento e quatro 

reais e sessenta e oito centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 

537,35 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), a que 

foram igualmente condenados nos termos da r. sentença de folhas 

305/313 e Acórdão folhas 455/461, emitindo-se, para tanto, as Guias de 

Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53766 Nr: 758-47.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DERÇO SANA, MARIA APARECIDA DE SOUZA 

SANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO EDUARDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:OAB/MT 

Nº7.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:OAB/MT 9.791

 Processo nº: 758-47.2014.811.0085 (Código 53766)

Requerente: André Derço Sana e Maria Aparecida de Souza Sana

Requerido: Célio Eduardo Ferreira da Silva

Vistos.

Em primeiro plano, deixo consignado que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, razão por que 

passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução, sendo que ambas as partes pugnaram pela 

oitiva testemunhal e a parte requerida pela prova pericial.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: 1) Quais os limites, 

localização e quais as áreas pertencem aos requerentes e quais 

pertencem aos requeridos? 2) Qual o tempo que a parte requerida 

encontra-se na posse da área objeto da lide (Prescrição Aquisitiva)? 3) 

Quais as benfeitorias realizadas no imóvel?

 Dessa feita, DEFIRO a produção da prova testemunhal pugnada pelas 

partes devendo ser observado o disposto no art. 455, CPC.

 INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem 

o rol de testemunhas a serem ouvidas na respectiva audiência de 

instrução a ser designada, sob pena de preclusão.

DEFIRO a prova pericial, razão pela qual, nomeio a empresa PJ1 PERÍCIAS 

JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-2886 que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito habilitado com inscrição no 

órgão competente, bem como proposta de honorários, às expensas do 

requerido, que deverá depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários para início das atividades e o restante ao final quando da 

entrega do laudo pericial.

Com estes, diga a requerida no mesmo prazo, eis que sob sua 

responsabilidade nos termos em que dispõe o art. 95 do CPC. Não 

havendo discrepância quanto ao valor, determino ao requerido o depósito 

do respectivo valor em juízo, na conta única, nos termos do art. 95, §1º do 

CPC.

 INTIMEM-SE as partes para se assim o quiserem, apresentar quesitos e 

nomear assistente técnico, no prazo de 10 (dez) dias.

Aportando o laudo pericial, que devem ser entregue no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53770 Nr: 762-84.2014.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA NOGUEIRA DE SOUZA, FRANCISCO CHAGAS 

NOGUEIRA, MARIA CANDIDA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILTON DE ASSIS NOGUEIRA, CONCEIÇÃO 
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ALFREDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 62-84.2014.811.0085 (Código 53770)

Inventariante: Zélia Nogueira de Souza

Requerente: Francisco Chagas Nogueira e Maria Candida Marques

Inventariado: Enilton de Assis Nogueira e Conceição Alfredo Nogueira

Vistos.

De proêmio, DETERMINO a intimação das partes para que apresente as 

últimas declarações e/ou a retificação das primeiras declarações às fls. 

07/08.

Considerando a manifestação de fls. 35/35-v, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que apresente a avaliação administrativa do bem objeto 

da exordial, bem como a juntada da comprovação de quitação do ITCD, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, INTIME-SE o douto causídico Dr. José Francisco Pascoalão para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a representação processual 

da parte requerente Maria Cândida Marques, conforme determinação à fl. 

64, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 497-48.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AILTON DANTAS SANTOS, LUIZ CARLOS 

GABBIATTI, JUSSARA APARECIDA PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:10601 

OAB/MT, INDIARA GABBIATTI - OAB:OAB/MT Nº17.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo para 

RECONHECER a hipótese de prescrição e DECLARAR a extinção da 

Cédula Rural Hipotecária n. 99/00105-5 celebrado em 12.07.1999, pelo 

decurso do prazo quinquenal.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório do 1º Serviço 

Registral de Terra Nova do Norte para proceder com as baixas 

necessárias na Hipoteca de n. 99/00105-5 averbada nas matrículas 

AV-03/M-1.011 e AV-03/M-1.010 em nome dos requerentes.CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 07 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 775-83.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AKIO KURANISHI, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº: 775-83.2014.811.0085 (Código 53791)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Sergio Akio Kuranishi

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado não encontra-se 

devidamente representado, sendo assim, DETERMINO a intimação do douto 

causídico do acusado para que regularize a representação processual, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não consta nos autos o 

respectivo substabelecimento e/ou procuração.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos, com urgência, ante a Meta 2 do 

CNJ.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 1679-55.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BASTOS NETO - 

OAB:OAB/MA 15353, JÔNATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - 

OAB:OAB/MA nº 17487, LEONARDO CASTRO FORTALEZA - 

OAB:OAB/MA 14.294, RENATO COELHO CUNHA - OAB:OAB/MA 10.445

 Processo nº: 1679-55.2004.811.0085 (Código 29538)

Réu: Josimar Almeida Ferreira

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada em que o Parquet imputa 

ao acusado Josimar Almeida Ferreira pela prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal c/c artigo 

1º, inciso I, da Lei Federal 8.072/90.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 54v.

Citado, o indiciado apresentou defesa preliminar (fls. 161/163).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. No que diz respeito a preliminar arguida, observo que se 

confunde com o mérito, dependendo da instrução probatória para sua 

análise, razão pela qual deixo para examiná-la por ocasião da sentença.

Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da 

materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de testemunhas 

na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das causas 

ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 17h15min por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se o acusado, o advogado, e as testemunhas arroladas.

Atente-se a Secretaria de Vara quanto à prioridade na tramitação dos 

feitos em que envolvem réus presos, de modo a evitar que outros 

processos, como este, permaneçam parados na secretaria por mais de 

um mês, sem a devida movimentação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Terra Nova do Norte, 21 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58186 Nr: 466-91.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OTAVIO NUTO DA SILVA, ELISANDRO NUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, para TORNAR 

DEFINITIVA a liminar de fls. 18/21-v e DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.ISENTO o réu do pagamento de despesas, 

custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 

7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de condenar o requerido em 
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honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da 

Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.Sentença não sujeita a 

reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, do CPC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 13 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 15449 Nr: 74-79.2001.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA - OAB:7.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Processo n° 2004/598 (Código 15449)

Requerente: Alberto de Abreu

Requerido: Município de Nova Guarita/MT

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de “Ação de Execução” ajuizada por Alberto de Abreu, em face 

de Município de Nova Guarita/MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro fora determinado por este juízo a intimação da parte 

autora para requerer o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Devidamente intimado, através de seu advogado, quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 96.

É o relatório. Decido.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl. 96.

Cumpra-se mencionar por este juízo que tentada a intimação via carta 

postal, esta restou-se infrutífera, tendo em vista o retorno do AR à fl. 100, 

constando como desconhecido.

 Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Em face do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento 

no artigo 924 c/c artigo 485, III, ambos do Código de Processo Civil, 

revogando a liminar deferida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37863 Nr: 423-67.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE- 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 (...) Em face do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

oposta por HG Indústria e Comércio de Madeiras LTDA - ME, em face de 

IBAMA – Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. Renováveis e 

delibero pelo prosseguimento regular do feito.DETERMINO a intimação da 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.Cumpra-se.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 13 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1072-22.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEDSTS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO RICARDO DE 

RIBEIRO E LOURENCO - OAB:29134, WILSON JOSÉ ANDERSEN BALLÃO 

- OAB:OAB/PR 8.351

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, razão pela 

qual, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das despesas e custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da lei.P.R.I.C.Com o trânsito em 

julgado, devidamente certificado e, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra 

Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59405 Nr: 1075-74.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BASSANESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1075-74.2016.811.0085 (Código 59405)

Requerente: Antonio Bassanessi

Requerido: Município de Terra Nova do Norte

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58123 Nr: 427-94.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382

 (...) DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução, sendo que ambas as partes pugnaram pela oitiva testemunhal e 

a parte requerente pela prova pericial.A par disso, consoante o disposto 

no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que 

depende de prova: 1) Quais os danos causados na propriedade da parte 

autora? 2) Se sim, os danos foram provenientes do desvio em sua 

propriedade e quais foram os danos? 3) Houve o acordo verbal acerca do 

asfalto na propriedade da parte autora? 4) Os entulhos (lixos e pedras) 

foram provocados por terceiros? 5) O local ainda encontra-se acessível?

Dessa feita, DEFIRO a produção da prova testemunhal e pericial, devendo 

ser observado o disposto no art. 455, CPC. Considerando a apresentação 

do rol das testemunhas, DESIGNO a audiência de instrução para o dia 
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24/10/2018 às 13h30minEXPEÇA-SE a competente missiva para a oitiva da 

testemunha elencada pela parte requerida às fls. 59/60.No mais, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara NOMEIE perito (Ambiental) 

credenciado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

possa atender os beneficiários da justiça gratuita, devendo a Secretaria 

de Vara agendar a data. INTIMEM-SE as partes para se assim o quiserem, 

apresentar quesitos e nomear assistente técnico, no prazo de 10 (dez) 

dias.Aportando o laudo pericial, que devem ser entregue no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.INTIMEM-SE, consignando as advertências 

legais.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 13 de agosto 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62205 Nr: 1137-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 (...) Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da 

pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, depósito ou 

caução, devidamente formalizados no processo executivo, com espeque 

no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

efeito suspensivo.Sem prejuízo das diligências acima e com o olhar volvido 

à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos, DETERMINO que seja designada 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora deste 

juízo.INTIMEM-SE as partes.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 15 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 876-23.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DA SILVA TORRES, ELIANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA DE ITAÚBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 Processo nº 876-23.2014.811.0085 (Código 53921)

Requerente: Leonel da Silva Torres e Eliani de Souza

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos.

A parte ré peticionou nos autos (fls. 122/122-v), pugnando pela realização 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC.

Assim, considerando a nova sistemática processual brasileira, em que 

preza pela solução consensual dos litígios; considerando, ainda, que não 

houve nenhuma tentativa neste sentido, pois não houve audiência 

buscando tal desiderato, DESIGNO audiência de audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 14h30min.

 Intimem-se

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61211 Nr: 554-95.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 Inicialmente, DETERMINO à Serventia do juízo para que solicite-se a 

devolução da missiva expedida à fl. 93, com urgência.

 Considerando que o douto causídico do réu manifestou-se no interesse 

da oitiva da vítima Mateus Oliveira de Aguiar, DETERMINO a intimação do 

mesmo para manifestação no tocante a certidão de fl. 165, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Não havendo requerimentos, passem-se as alegações finais das partes, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias para cada uma.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Considerando o teor do Ofício Circular n.º 228/2018, promovendo a 

campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara cumpra com as determinações supramencionadas com a maior 

brevidade possível.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 864-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 (...). Ante ao exposto, com fulcro no artigo 109, VI, do Código Penal c/c 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado Francisco Monteiro de Oliveira, devidamente 

qualificados nos autos, referente ao delito capitulado no artigo 330 do 

Código Penal.DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro)(...).Posto isto, em razão da falta de 

interesse processual, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado 

Francisco Monteiro de Oliveira, devidamente qualificados nos autos, com 

relação ao delito capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Ciência ao Ministério Público Estadual.P.R.I.C.DETERMINO a 

intimação do acusado para que compareça à Secretaria do juízo para 

INFORMAR a conta bancária em que será realizada a restituição da fiança 

arbitrada pela autoridade policial, nos termos do art. 337 do Código de 

Processo Penal.Devidamente informada a conta bancária de titularidade do 

Sr. Francisco Monteiro de Oliveira, PROCEDA-SE com o levantamento do 

valor depositado a título de fiança, transferindo-se a quantia para a conta 

bancária informada.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 766-82.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 09, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio como perito do 

juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir satisfatoriamente o 

encargo, respondendo integralmente os quesitos apresentados pelo juízo 

e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a demanda.(...). Agendada 

data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo em vista o teor do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 
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audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial.Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64633 Nr: 861-15.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBO a petição inicial.Considerando que o NCPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juiz.Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira à fl. 09v, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC.Considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço Conciliatório 

Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO que a 

pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da Conciliação, 

tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência a ser designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Considerando que a causa envolve interesse de 

incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64630 Nr: 859-45.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA PEREIRA HAUSCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.

(...).Nomeio como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá 

servir satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os 

quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude 

elucidar a demanda.(...). Agendada data, hora e local, intime-se a parte 

autora.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64629 Nr: 858-60.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO MARTINS VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBO a presente exordial.Considerando que o NCPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juiz.Sendo assim, considerando que a parte autora declarou 

hipossuficiência financeira à fl. 22, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.Indefiro, nesta fase 

inicial, a antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise 

após a perícia judicial e estudo social, tendo em vista que para o 

deferimento da prestação disciplinada pela Lei n. 8.742/93 à pessoa 

portadora de deficiência é indispensável a aferição da condição de 

incapacidade da parte autora mediante a realização de perícia médica que 

ateste tal condição. (...).Nomeio como perito do juízo o Dr. André Luiz de 

Souza, que deverá servir satisfatoriamente o encargo, respondendo 

integralmente os quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, de 

maneira que ajude elucidar a demanda.(...). Agendada data, hora e local, 

intimem-se as partes.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a 

parte requerida para responder a ação, no prazo legal (CPC, art. 183), 

advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. No mesmo ato, INTIME-SE a 

requerida para se manifestar acerca do laudo médico e relatório 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64585 Nr: 840-39.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO REINALDO, NADIR NUNES REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada.
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A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61211 Nr: 554-95.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

defesa do réu por todo o conteúdo do despacho de fls . 185, para que se 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça no tocante a 

intimação da vitima Matheus Oliveira Silva, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64656 Nr: 880-21.2018.811.0085

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEZITO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

Liberdade Provisória ao flagranteado Elezito Norberto da Silva, mantendo a 

decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos já 

expostos. CIÊNCIA ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 876-23.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DA SILVA TORRES, ELIANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA DE ITAÚBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 do CPC, para comparecer na AUDIÊNCIA 

de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 24/10/2018 

com início às 14:30 horas, consignando que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9°). Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade 

da justiça e será aplicada multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64541 Nr: 807-49.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PROVENZI VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

ajuizada por IVONE PROVENZI VEIGA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente exordial.Considerando que o NCPC 

dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juiz.Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira à fl. 14, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.()”Desse 

modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic standibus.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64476 Nr: 765-97.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO DE CEZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 09, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio como perito do 

juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir satisfatoriamente o 

encargo, respondendo integralmente os quesitos apresentados pelo juízo 

e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a demanda.(...)Agendada 

data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo em vista o teor do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial.Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64492 Nr: 777-14.2018.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, SULAMITA MARIANA 

TELLI BLOSS - OAB:14936 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64499 Nr: 783-21.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar sobre o recebimento da presente ação, intime-se o 

patrono para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia de comprovante 

de residência da parte autora.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 786-73.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.(...). Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64542 Nr: 808-34.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ANTONIO NORATO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.Firmada a competência deste Juízo, 

forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição 

Federal. (...) Sendo assim, considerando que a parte autora declarou 

hipossuficiência financeira à fl. 16, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.No que tange à tutela de 

urgência, não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua 

concessão, posto que ausente a demonstração de elementos probatórios 

nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito, bem como que há risco de dano, conforme 

preceitua o caput do artigo 300 do NCPC.In casu, a probabilidade do direito 

e o risco de dano, ao menos no presente momento não foram 

demonstrados de maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da verossimilhança da alegações da parte 

requerente. Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela 

parte Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic 

standibus.Considerando que no momento não há Assistente Social 

credenciada, intime-se a Secretaria Municipal de Assistência Social para 

providenciar a realização de estudo socioeconômico na residência da 

parte autora, devendo o relatório ser apresentado no prazo de 20 dias, 

respondendo aos seguintes quesitos do juízo:(...).Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório 

socioeconômico, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27067 Nr: 1081-86.2008.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Mioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, Mário Alcides Sampaio Silva - OAB:5.111B

 Em cumprimento ao Artigo 8º da Ordem de Serviço nº 01/2017- Vila Bela, 

encaminho os autos ao setor de publicação de expediente, com a 

finalidade de INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERIDO, para, no prazo de 

dez (10) dias, comprovar nos autos o cumprimento integral das condições 

constantes no item II-B do acordo entabulado às fls. 261, quer seja, "(...) 

Inscrição da propriedade objeto da presente ação no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), bem como, adesão ao Programa de Regularização Ambiental 

(PRA), nos termos da Lei nº 12.651/12, cujas obrigações estabelecidas 

pelo SEMA/MT farão parte integrante do presente acordo judicial, devendo 
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a documentação pertinente ser apresentada nos autos pelo requerido, tão 

logo faça a adesão ao programa (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 242-90.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MBS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Em cumprimento ao Artigo 1º da Ordem de Serviço nº 01/2017-VILA 

BELA, procedo à INTIMAÇÃO do advogado Alinor Sena Rodrigues, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51622 Nr: 1463-40.2012.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eridson Vasni Fontoura Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Gustavo Guilherme Costa Salazar - OAB:11.519/MT, 

Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B, Ubaldo Resende Silva - OAB:3.315-B

 Em cumprimento ao Artigo 8º da Ordem de Serviço nº 01/2017- Vila Bela, 

encaminho os autos ao setor de publicação de expediente, com a 

finalidade de INTIMAR o advogado do requerido, para, querendo, no prazo 

legal, manifestar sobre os embargos de declaração oposto às fls. 

259/265.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108939 Nr: 194-46.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, CEM, CMM, JVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimação do Advogado da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca das penhoras e da pesquisa do valor médio dos 

bens de ref. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72089 Nr: 58-88.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDER LOPES DA SILVA, KATIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o cálculo discriminado, objetivando a expedição do RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS DO INTEIRO TEOR DO 

OFÍCIO DE REF. 175.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 Intimação dos Advogados dos réus Paulo Cesar Dias da Silva e Sinvaldo 

Pereira de Souza para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as razões 

dos recursos interpostos à ref. 166.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 736-45.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DO NASCIMENTO, CLAUDIO 

AMARO DO NASCIMENTO, LUIS CARLOS PINHEIRO, JONATAH JUNIOR 

BENASSI, LUIS MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS, Cpf: 

57531196972, Rg: 38230531, Filiação: Otaniel Joaquim dos Santos e de 

Saturnina dos Santos, data de nascimento: 13/12/1962, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, casado(a), Telefone (66) 9971-2804. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Denunciado para comparecer à audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada para o dia 29 de NOVEMBRO de 

2018, às 16hrs20min, neste juízo.

Despacho/Decisão: DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. 

Juiz proferiu a seguinte decisão:“Vistos etc.Inicialmente, DECRETO a 

revelia dos réus Claudio de Amaro do Nascimento e Jonatah Junior 

Benassi, uma vez que mudaram de endereço sem comunicar nos autos, 

nos termos do art. 367, do CPP.No mais, inobstante a certidão de ref. 103, 

verifico que os denunciados Luís Carlos Pinheiro e Claudionor do 

Nascimento possuem endereço nesta comarca, todavia, não estavam 

presentes no momento da intimação, conforme certidão de ref. 91, 

ademais, não foi expedido nos autos mandado de intimação do réu Luis 

Marcos dos Santos.Assim, REDESIGNO audiência para o dia 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16H:20MIN, devendo os réus Luís Carlos 

Pinheiro e Claudionor do Nascimento ser intimados para 

comparecimento.Ainda, DÊ-SE vista dos autos À Defensoria Pública a fim 

de que apresente o endereço das testemunhas arroladas, no prazo de 10 

(dez) dias. apresentados os endereços intime-as para comparecer a 

solenidade acima designada.Ainda, DILIGENCIE à Secretaria Judiciaria em 

resposta às missivas expedidas nos autos (ref. 76 e 77).Nada mais 

havendo a constar, o MM.Juiz determinou que às 18h27min encerrasse o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Luana Alves Machado, Estagiária de Gabinete, que digitei o 

presente termo.Vera/MT, 03 de agosto de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 21 de agosto de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 683 de 684



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032323/8/2018 Página 684 de 684



Disponibilizado - 23/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10323 Caderno de Anexos - 1 de 40



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COMODORO 
 
EDITAL Nº 08/2018 – CA 

 
O Doutor Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Comodoro, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
1. Torna pública a relação das inscrições deferidas para o Processo Seletivo para 
preenchimento de cadastro reserva para estágio remunerado de estudantes de nível médio para 
a Comarca de Comodoro/MT, conforme disposto nos Editais n.º 014/2012/GSCP e n.º 
05/2018-CA. 
 

Inscrições Deferidas 
Nº da Inscrição Nome do Candidato 

001 Lorran Mateus Souza da Silva 
002 Crystian Fernando Lopes de Oliveira 
003 Alam Diego Ferrari Ferreira 
004 Claudevan Oliveira Martins 
005 Taylluor Oliveira dos Santos 
006 Ana Mara dos Santos Costa 
007 Alan Nunes Zorati 
008 Ana Paula Belussi Godoi 
009 Elias Samuel Amador de Moura 
010 Jonatas Emmanuel Amador Moura 
011 Kelly Regina Almeida de Souza Maia 
012 Sabrina Sayuri Ozeki 
013 Ayrom Matheus Urbaniski de Oliveira 
014 Lucas Santos Bussolaro 
015 Evelyn dos Santos Dias 
016 Rayane Correia da Silva 
017 Gessi Keli Martins Ferreira 
018 Otaely Helena Silva 
019 Lauany Soares da Silva 
020 Gabriel Ribeiro dos Santos 
021 Rian Gomes Rocha 
022 Luana da Silva Miranda 
023 Daniely Jacob Pereira 
024 Jose Arthur dos Santos Souza 
025 Jonata Fernandes da Silva 
026 Michelle Caroline Martins da Silva 
027 Thiago Luiz da Silva Wilke 
028 Rayson Samuel Medrado da Silva 
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029 Agner Wilgner Ferreira da Rocha 
030 Tiago Vitorio Silva Costa 
031 Beatris Antunes Bicalho 
032 Vitor Pego Panizi Ribeiro de Sousa 
033 Thalia Eduarda Almeida Fernandes 
034 Renatha Moreira Castro 
035 Camila Cene de Oliveira 
036 Leonardo Gabriel Ribeiro 
037 Josue Daniel Vicentini Pereira 
038 Rayelly de Oliveira Bernegozzi 
039 Vitoria Zaias Costa 
040 Emerson da Silva Fernandes Machado 
041 Aline Souza Silva 
042 Ruth Emilly Ramos Aguiar 
043 Brenda Molin Matias 
044 Ana Thais Stefany Ferreira dos Santos 
045 Eduarda Cristiny Mendes dos Santos 
046 Thamirez Oliveira de Almeida 
047 Debora Romera Ribeiro 
048 Sabrina Vitoria Santana Varella 
049 Kelly Vitoria Rodrigues de Almeida 
050 Aline Veloso da Silva 
051 Luana de Souza Peixoto 
052 Késia Dias da Silva 
053 Vinicus Pertile Chikamip 
054 Caroline Eduarda Silva 
055 Paulo Vinicius Gomes Silva 
056 Luiz Gabriel de Souza Cabral 
057 Deise Keller Silva Araujo 
058 Douglas Medeiros da Silva 
059 Duily Medeiros da Silva 
060 Elen Samara Gonzaga do Carmo 
061 Raynara Monique Martins Moreira 
062 Monik Sayuri Teodoro Ribeiro 
063 Andressa Filomeno de Oliveira 
064 Crismell Michelin Gonçalo 
065 Jackson Peres Teixeira 
066 Maira Helena Ferreira Leite 
067 Weverson Camargo Boaventura 
068 Jonatas Micael Dessbessel de Graauw 
069 Loise Benites Pinheiro 
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070 Brenda Naomi Rodrigues de Moraes 
071 Luiz Guilherme Tobias Alves 
072 Milena Alves Caproni 
073 Karlos Eduardo Pompermayer 
074 Beatriz Mendes da Silva 
075 Karine Borges Araujo 
076 Wellen Luz do Amaral 
077 Tamires de Souza Silva 
078 Josiane Cambara Nascimento 
079 Raissa Matos de Padua 
080 Adrian Vinicius Miranda Ribeiro 
081 Kelly Fernanda Zanol Ramos 
082 Diego da Silva Bezerra 
083 Luis Henrique de Oliveira 
084 Pedro Henrique Rampazo de Souza 
085 Alan Kiekson Crisostomo da Silva 
086 Janaina Galeano da Silva 
087 Claudiane Souza Silva 
088 Wictor Emanuel Gonçalves Henrique 
089 Henrique Silva de Campos 
090 Kamilly Lima dos Santos 
091 Mateus Jaderson Sossai Martins Evangelista 
092 Ghenifer Rodrigues de Souza 
093 Luiza Gabriela da Cruz 
094 Alandelon Gomes Ferreira 
095 Gabriela Cambara de Oliveira 
096 Carla Vitoria Telles da Silveira 
097 Lucas Camargo de Almeida 
098 Felipe Spolti 
099 Leandra Teobaldo de Sa 
100 Rainara Emanuele Pereira da Silva 
101 Alana de Souza Fernandes 
102 Hellen Cristina Hanchet Campos 
103 Romulo Gabriel Dias de Sa 
104 Taynara Picinin dos Santos 
105 Natasha Monteiro 
106 Karla Gabriela Mauricio de Almeida 
107 Uelida Cristina Aniceto Souza 
108 Ana Caroline de Souza Pereira de Oliveira 
109 Iasmyn Maria da Silva Alecrim 
110 Sara Alves de Almeida 
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111 Emilli Rithyeli Marques 
112 Carolina de Oliveira de Almeida 
113 Eduarda Vitoria da Silva 
114 Sabrina Correa Vilas Boas 
115 Raikkonen Silva de Araujo 
116 Larissa Alice da Silva Lima 
117 Wesley Vieira Silva 
118 Cristopher Ryan Ribeiro Chaves 
119 Adrian de Souza Silva 
120 Walison Ribeiro de Souza 
121 Izaque dos Santos 
122 Davi Junior Ramos Aguiar 
123 Vitor da Silva David 
124 Renato Backes Junior 
125 Guilherme Antonio de Oliveira Ramos 
126 Thais de Araujo Prado 
127 Ludmylla Cristina Fernandes 
128 Luana Antonia Almedia Costa 
129 Fabio Souza Santos 
130 Priscila da Silva Santos 
131 Jucinara de Jesus Brito de Lemos 
132 Geovana Bezerra de Araujo 
133 Maria Regina Golin 
134 Franciely Freitas Costa 
135 Pablo Gabriel Ferreira Silva 
136 Felipe Coetano Nunes Ferreira 
137 Mateus da Silva Gonçalves 
138 Carla Gabriela Ermita de Oliveira 
139 Dhienifer Dias Pereira 
140 Jhoilim Brenor dos Reis de Jesus Ferreira 
141 Higor Paes de Carvalho 
142 Danielle Samari Bernigno de Almeida 
143 Victoria Mayara Martins 
144 Adrielle Rodrigues de Almeida Santos 
145 Pabliny Arrais Mendes Silva 
146 Natieli Piedade Santos 
147 Renata Gomes Stofell 
148 Pedro Gabriel Lopes da Silva 
149 Valessa Marciana Maquiele da Cruz 
150 Greisiéli Aparecida Siqueira da Silva 
151 Alisson Vitor Florencio da Silva 
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152 Ester Santos Reis 
153 Nykoli Thalua Nogueira 
154 Kauane Silva do Nascimento 
155 Camila Correa do Nascimento 
156 Danieli Teixeira de Almeida da Silva 
157 Bruna Rafaela Rangel da Silva 
158 Camilly Vitoria de Oliveira 
159 Joyce da Silva 
160 Gabrieli Camile Barbosa Oliveira 
161 Nauanny Soares Ramos 
162 Nataniel Godoy Testa 
163 Luana Alice dos Santos 
164 Luiz Felipe Piovezan Garcia 
165 Jakeline Lainy da Silva 
166 João Pedro Cavalcanti da Silva 
167 Bruna Mota da Silva Rosa 
168 Ketlin Paola Resna Tozzi 
169 Valéria Camera Costa 

 
Inscrição Indeferida 

- - 
 
2. Designa os servidores:  
Flavio Violato Benteo – Gestor Geral; 
Maria Aparecida de Atayde Camarco – Telefonista; 
Luciano da Silva Lopes – Técnico Judiciário; 
Maria de Lourdes Bianchini – Gestora Judiciária; 
Shirley Regina Ribeiro – Gestora Judiciária; 
Flavio Inácio da Silva – Técnico Judiciário; 
João Victor Ladeia – Analista Judiciário; 
Para auxiliarem nos trabalhos relativos à aplicação da prova objetiva que se realizará no dia 
02/09/2018, a partir das 08:00 horas, na Escola Municipal João Medeiros Calmom  em 
Comodoro.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente edital, que será afixado 
no lugar de costume. Eu, Flavio Violato Benteo, Gestora Geral, digitei.  
 
Comodoro, 21 de Agosto de 2018. 

 
 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 
 
XI PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 
PARANATINGA - MT 
 
 
EDITAL N. 7/2018-CA 
 
 
JORGE HASSIB IBRAHIM, JUIZ DE DIRIEITO DIRETOR DO FORO DA 
COMARCA DE PARANATINGA, em substituição legal, no uso de suas atribuições 
legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da 
Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público a abertura do X 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de nível 
superior em Direito, cadastro de reserva, para a Comarca de Paranatinga, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n.º 60/2014/CA 
composta pelos seguintes membros: 
 
 Jorge Hassib Ibrahim – Presidente 
 Alciene Aparecida Nunes Sacramento - Membro 
 Tânia Maria Ferreira Signor – Membro 

 
1.2 O processo seletivo visa a formação do cadastro de reserva no quadro de 
estagiários remunerados da Comarca de Paranatinga, para estudantes de nível superior 
em Direito. 
 
1.3 O estágio será realizado nas unidades judiciais e/ou administrativas da Comarca. 
 
1.4 Aos estagiários incumbem o desempenho de atividades que possibilitem 
aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um Magistrado ou Servidor 
do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício. 
 
1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
 
1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova 
objetiva. 
 
1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital. 
 
1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 
(seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das 
atividades discentes. 
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1.9 Os estagiários de nível superior farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 
(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). (Portaria n.º 09/2013/PRES). 
 
1.10 Nos termos da Portaria n.º 09/2013/PRES, de 22 de agosto de 2013, é assegurado 
ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e 
quarenta centavos). 
 
1.11 Todos os(as) estagiários(as), na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, 
terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será 
responsabilidade da empresa de operacionalização de Programas de Estágio, conforme 
dispõe o art. 32 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 
 
1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 
maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, 
pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
mediante instrumento próprio. 
 
2 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 
 
2.1 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em 
Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da 
Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de 
Direito. 
 
2.2 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos. 
 
3 DA INSCRIÇÃO 
 
3.1 A inscrição devidamente preenchida conforme modelo no anexo II deste edital, 
deverá ser entregue pelo candidato(a) na Diretoria do Foro da Comarca de Paranatinga 
no período de 3/9/2018 a 10/9/2018, das 13h às 18h, considerando-se como 
extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. 
 
3.1.1 Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 
 
3.2 A Diretoria do Foro da Comarca de Paranatinga não preencherá a ficha de inscrição. 
 
3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para recrutamento de estagiários o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal. 
 
3.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas, juntamente com um documento de 
identificação pessoal original. 
 
3.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará em edital 
a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizado no site do Tribunal de 
Justiça www.tjmt.jus.br - Diário Eletrônico- DJE, na data provável de 12/9/2018. 
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4 DAS VAGAS 
 
4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio do 
Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas 
disponibilizadas neste edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção. 
 
4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 
comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à apresentação 
dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios do vínculo com a instituição 
de ensino conveniada. 
 
4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de 06 
(seis) meses da data prevista para a conclusão do curso. 
 
5 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
 
5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII da 
Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 
17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei Complementar n. 04/90 – 
Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei 
Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e enunciado administrativo do 
Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, 
poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas que 
surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 
 
5.2 Considerando que nesta Comarca o número total de vagas é inferior a 10 (dez), a 
porcentagem descrita no item 5.1 não alcança 01 (uma) vaga, portanto, não haverá vaga 
destinada à pessoa portadora de deficiência. 
 
6 DO EXAME DE SELEÇÃO 
6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 30 de 
setembro de 2018, das 08h às 11h. A confirmação da data e as informações sobre o 
local de prova serão divulgados oportunamente, por ocasião do encerramento das 
inscrições, no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizados no site do Tribunal de 
Justiça www.tjmt.jus.br. 
 
6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida de documento de identidade 
original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou 
preta, com antecedência de trinta minutos antes do início da prova. 
 
6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, 
juntamente com qualquer outro documento que contenha foto. 
 
6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, 
Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados. 
 
6.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento. 
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6.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo 
com o conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital. 
 
6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 (quarenta) 
questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão objetiva terá 
a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d). 
 
6.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 
qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou 
apagamento por meio de borracha ou similar, sendo computada como errada a questão 
com tais ocorrências. 
 
6.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas 
no local especificamente destinado para esse fim. 
 
6.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
 
6.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com 
urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da 
aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo 
seletivo. 
 
6.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas 
importará na sua eliminação. 
 
7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
 
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva. 
 
7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos na prova objetiva.  
 
7.3 Em caso de empate será priorizado o candidato que: 
 
a) Tiver cumprido maior parte do curso; 
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
c) Tiver maior idade. 
 
7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na prova 
objetiva. 
7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal 
de Justiça www.tjmt.jus.br – Diário Eletrônico- DJE, em data a ser definida 
posteriormente. 
 
7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, 
far-se-á na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a 
preservação da ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas. 
 
8 DOS RECURSOS 
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8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação 
do Edital, quanto: 
 
a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
 
8.2 Os recursos deverão ser interpostos no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de 
Paranatinga, devidamente assinado. 
 
8.3 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 
Comissão de Apoio ao XI Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 
 
8.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação 
clara, objetiva e consistente. 
 
8.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 
questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
9 DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Juiz Diretor do Foro. 
 
10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 
10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 
 
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior em 
direito, atestados pela instituição de ensino; 
c) Ter idade mínima 18 (dezoito) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino; 
 
e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no 
Termo de Compromisso. 
 
10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail, obedecendo-se a ordem de 
classificação e o número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato informar 
qualquer alteração de dados, por meio do endereço eletrônico 
divisao.estagio@tjmt.jus.br. 
 
10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 
b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 
c) Ficha Cadastral preenchida; 
d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.) 
e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar 
matriculado; 
f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH. 
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10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para 
formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
serão considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado.  
 
 
 
 
11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 
11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 
 
a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao 
aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita; 
 
b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 
c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o andamento de 
processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 
d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, 
promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade; 
e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 
f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos 
processos; 
g) Preparar os autos para o processamento; 
h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 
i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da 
Justiça Eletrônico); 
j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer outro 
documento de interesse processual; 
k) Pesquisar e juntar petições;  
l) Acompanhar audiências; 
m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações 
e/ou realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem 
necessárias às áreas específicas de cada curso. 
 
12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 
 
12.1 É vedado ao estagiário: 
 
a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em 
qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo a 
bolsa de estágio e auxílio-transporte; 
c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos do 
seu interesse particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de vantagens para si 
ou para outrem; 
d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à função; 
e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela 
unidade, papéis, documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a 
responsabilidade do Poder Judiciário. 
 
12.2 São deveres do estagiário: 
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a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 
b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu 
aprendizado; 
c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e 
público em geral; 
d) Utilizar crachá de identificação; 
e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 
f) Pontualidade e disciplina; 
g) Vocabulário adequado. 
 
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 
seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo. 
 
13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de 
ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou 
estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando precedência ou prioridade para fins de 
classificação em concurso para investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 
3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para recrutamento de estagiários. 
 
Paranatinga/MT, 22 de agosto de 2018. 
 
 
 
Jorge Hassib Ibrahim 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 
 
PORTUGUÊS 
 
1) Ortografia Oficial. 
2) Acentuação Gráfica. 
3) Flexão Nominal e Verbal; 
4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6) Vozes do Verbo. 
7) Concordância Nominal e Verbal. 
8) Regência Nominal e Verbal. 
9) Ocorrência de crase. 
10) Pontuação. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 
gerenciador de impressão. 
2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 
3) Noções básicas do Word. 
4) Noções básicas de Excel. 
5) Gerenciamento de arquivos. 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 
2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e 
deveres individuais e coletivos. 
3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. Hipóteses 
constitucionais de perda de nacionalidade. 
4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da união. Dos 
estados federados. Dos municípios. Da administração pública. 
5) Dos servidores públicos. 
6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça. 
7) Do Poder Executivo. 
8) Do Poder Legislativo. 
9) Da Ordem Social. 
10) Da Seguridade Social. 
 
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL. 
 
1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do Domicílio. 
2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens. 
3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. 
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4) Da prescrição e decadência. 
 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 
internacional. 
2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão e extinção. 
Pressupostos processuais, tipos de procedimentos. 
3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão. 
4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades. 
5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça. 
6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. 
7) O Litisconsórcio. 
8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide, 
chamamento ao processo e assistência. 
9) Dos atos processuais. 
10) Da petição inicial: conceito e requisitos. 
11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação. 
12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. 
13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e procedimentos. 
14) Da audiência. 
15) Da sentença. 
16) Da coisa julgada. 
 
NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 
1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A lei penal no 
tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de causalidade. 
2) Crime consumado, tentado e impossível. 
3) Crime doloso e culposo. 
4) Causas excludentes de responsabilidade. 
5) Da imputabilidade penal. 
6) Das penas: espécies, cominação e aplicação. 
7) Da suspensão condicional da pena. 
8) Do livramento condicional. 
9) Das medidas de segurança. 
10) Da extinção da punibilidade. 
 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às 
pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial. 
2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação Penal pública. 
Ação Penal Privada. 
3) Competência: critérios de determinação e modificação. 
4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações 
constitucionais da prova, sistemas de apreciação. 
5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos assistentes e auxiliares 
da justiça. 
6) Da prisão e da liberdade provisória. 
7) Das citações e intimações. 
8) Forma lugar e tempo dos atos processuais. 
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9) Dos atos processuais. 
10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de terceiros. 
11) Dos prazos. 
12) Da Sentença. 
13) Da coisa julgada. 
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ANEXO II 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS – NIVEL SUPERIOR 

 
 
INSCRIÇÃO N.º Data do Recebimento: 

 
Nome do Candidato: 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: CPF: 
 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 
 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo:  
M (  )  F (  ) 

Canhoto ( ) Destro ( ) 
 

Filiação: 
Pai:_____________________________________________________________________ 
Mãe:____________________________________________________________________ 
 

Endereço Residencial: 
 
Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

 
E-mail: 
 
Instituição de Ensino: 
 
Nível de Instrução: 
Semestre: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estagio no Fórum da 
Comarca de Paranatinga exigido por meio do Edital Nº 010/2015-CA, e a eles me sujeito 
integralmente. 
Assinatura: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCRIÇÃO N.º Data do Recebimento: 

 
Nome do Candidato: 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: CPF: 
 

 
Assinatura:                                                                 Visto do Conferente: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 
 
 
EDITAL N. 01/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva – MM Juiz de Direito e 
Diretor Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.3.2014, torna público, para 
ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 
credenciar Pessoas Físicas,  na forma de cadastro de reserva para o preenchimento de vaga 
de Assistente Social e Psicólogo na Comarca de Dom Aquino –MT., nas áreas de 
Assistência Social e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 
edital. 
 
DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para 
atuar nas áreas de Assistência Social e Psicologia na Comarca de Dom Aquino. 
 
2.  DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
3.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas nos dias úteis, no período  de 27/08 à 
06/09/2018, no horário das  12:00 às 19:00 hora, na sala da Central de 
Administração do Fórum local, nos termos do artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que trata o 
Provimento 6/2014-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área 
profissional; 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá estar 
instruído com as seguintes peças: 
a) ficha cadastral - Anexo II; 
b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento 
e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III; 
c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 
d) documentação indicada no subitem 5.2. 
5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
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II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Edital e no Provimento 6/2014/CM; 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise 
de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Dom Aquino, sendo a 
nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto 
a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, 
não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital. 
6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido. 
6.3.  Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 6/2014/CM.  
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
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7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 6/2014/CM. 
7.2. O prazo de validade do Processo Seletivo de que trata este edital terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, que se dará 
automaticamente, contado o prazo da data de sua homologação. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Dom Aquino, 20 de Agosto de 2018. 
 

 
Valter Fabrício Simioni da Silva  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE DOM AQUINO. 

 

 

 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do 

CPF n.º____________e RG n.º______________,residente e domiciliado 

_____________________________________________________________________, vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento de ________________ (indicar a 

especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para 

tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

____________, ___ de _____________de 2018. 

 

 

_______________________________  
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ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL 

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

DADOS PESSOAIS  
Nome: 
 
 

Data de Nascimento: 

RG: 
 
 

Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

Título de Eleitor: 
 
 

Zona: Seção: 

Estado Civil: 
 
 

Profissão: Registro no Conselho Regional: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: 
 
 

PIS/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 
 
 
e-mail: 
 
 

Telefone Residencial Telefone Comercial 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 
 
 
Curso 
 
 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do 

CPF n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro 

teor do Edital n.º _____/2014/_____ e do Provimento 6/2014/CM, relativo ao processo de 

habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Psicologia e Serviço 

Social para prestação de serviços na Vara/Comarca de _________________, que concordo 

com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

Dom Aquino, ___ de _____________de 2018. 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 
NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 
CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 
 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 
OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 

EDITAL n.° 001/2018 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e 
Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da Lei, considerando a decisão Nº. 1577/2018-VDG; CIA 072034-
15.2018.8.11.0098, a qual autoriza a abertura de processo seletivo para credenciamento de 
Assistente Social para a Comarca de Porto Esperidião, bem como o disposto no 
Provimento nº. 06/2014/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 
processo seletivo com a finalidade de credenciamento na forma de cadastro de reserva para 
Pessoas Físicas nas áreas Assistente Social, cujo procedimento obedecerá às regras 
estabelecidas neste edital.  

 
 1. DO OBJETO  
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar na 

área de Assistente Social na Comarca de Porto Esperidião, sendo 01 (uma) vaga 
conforme Portaria nº. 150/2016-PRES. 

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 

1.3.  A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pela Juíza de Direito Drª. 
Lílian Bartolazzi L. Bianchini; Jorge Luis Carreiro matricula 8511 – Gestor Geral; 
Claudia Cristina Martins de Souza matricula 24843 – Gestora Administrativa II, para, 
sob a presidência da primeira.  

 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
 
2.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:  
 
a) divulgação do edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados. 

 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/09/2018 a 01/10/2018 das 
13h00min(MT) as 19h00min (MT), na Central de Administração do Fórum da Comarca de 
Porto Esperidião-MT, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período.  
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG,  
CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
4.1. Os requisitos para o credenciamento de Assistente Social de que trata o Provimento n. 
06/2014/CM:  
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I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais;  
IV. Ser bacharel em Assistente Social, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva área 
profissional. 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
 
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de Administração do Fórum 
da Comarca de Porto Esperidião, deverá estar instruído com as seguintes peças:  
a) Currículo 
b) ficha cadastral – Anexo II;  
c) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e 
concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei – Anexo III;  
d) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;  
e) documentação indicada no subitem 5.2.  
 
5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
I – cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III – certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV – cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V – cópia autenticada dos títulos e certificados que venham a ser apresentados;  
VI – certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato;  
VII – atestado de sanidade física e mental;  
VIII – declaração de parentesco (Anexo IV);  
IX – declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste (Anexo III);  
X – duas fotografias 3 x 4 recentes.  
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuada pela Diretoria do Foro, sob a Presidência do Juízo de Direito Diretor do 
Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,5 (meio) ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da seguinte forma:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que seja na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;  
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d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja 
na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto.  
g) A participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, limitados a 01(um) 
ponto no máximo, com certificados expedidos a 05 anos no máximo.  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos.  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
Edital. 
6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
nesse sentido.  
6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 06/2014/CM.  
6.4 Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, ficam estabelecidos os critérios 
de desempate, será priorizado aquele que tiver:  
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/2003;  
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional na área; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
Edital.  
 
7. DO CREDENCIAMENTO  
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos 
do Provimento n. 06/2014/CM.  
 
7.2. O processo Seletivo de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1.Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 
pelo Provimento n. 06/2014/CM.  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, aos 20 dias do mês 
agosto de do ano dois mil e dezoito. Eu (Jorge Luis Carreiro), Gestor Geral que digitei e 
subscrevi.  

 
LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

EXCELENTÍSSIMA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA 
COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT  
 
 
 

_____________________________________________, 
portador do CPF n. ______________ e RG n. _______________________, 

residente e domiciliado______________________________________________, 

vem requerer a sua inscrição para o credenciamento na área de Assistente 
Social do Fórum desta Comarca, juntando, para tanto, os documentos exigidos 

no Artigo 4º do Provimento n. 06/2014/CM.  

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras.  

Porto Esperidião, ____ de _____________ de 2018.  

 
 
 

__________________________________________ 
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ANEXO II 
 

FICHA CADASTRAL 
 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de 
Inscrição 

 
Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição: CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho Regional 

n: 

Filiação: 

Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail: 

Formação Escolar: 

Nome da entidade que concluiu o curso superior: 

Data de Conclusão: Cidade: UF: 
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ANEXO III 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

______________________________________, 
portador do CPF n._________________ e RG n._________________________, 

declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n. 001/2018 e do 

Provimento n. 06/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissionais na área de Assistente Social para prestação de 

serviços na Comarca de Porto Esperidião; que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas.  

Porto Esperidião ____ de ________ de 2018.  

 

 

_____________________________________ 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 

MATRÍCULA:  NOME: 
 

CPF: RG: 
 

PAI: CPF: 
 
 

MÃE: CPF: 
 
 

CONJUGE: CPF: 
 

COMARCA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA: LOTAÇÃO:  

 
VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR: 
 
(   ) Efetivo ocupante de cargo comissionado                     Cargo: 
(   ) Efetivo com função de confiança                                 Cargo: 
(   ) Cargo em Comissão                                                     Cargo: 
(   ) Contrato Temporário                                                    Cargo: 
(   ) Requisitado/Cedido (à disposição, ocupante de           Cargo:       
       Cargo em comissão 
(   ) Estagiário 
(   ) Credenciado 
 
Possui Cônjuge, Companheiro ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 
 
                           (        ) Sim                                    (       ) Não 
 

Nome do Parente Cargo Efetivo Relação de 
Parentesco 

Lotação CNE/FC 

     
     
     
     
 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, 
em cumprimento a Súmula Vinculante nº 13, Resolução nº 07/2005, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração.  
 
Data: Assinatura:  
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N.° e CPF 

 
 

ANEXO 1 DA PORTARIA Nº 03/2018/GAB DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS  
 
QUATRO MARCOS 

AUTORIZAÇÃO  
(Modelo) 

EU, ___________________________________________________ (pai, tutor, curador 

ou guardião), filho de __________________________ e de _____________________________  
nascido aos / / , Natural de  _______________________________  portador do RG. 

N.° _______________________  e CPF ________________________  residente e domiciliado a 

(Rua/Av.) _________________________________________ n° , Cidade de 
em cumprimento ao Art.10, §1° da Portaria 

Judicial N° 03/2018/0AB, AUTORIZO a criança/adolescente 

 ____________________________________________________ ,filho de 
 e de nascido aos 

Natural de portador do RG. 

A participar do evento ____________________________________________ a ser realizado dia 
/ ____/ no local na cidade de 

 _________________________________________________________  ACOMPANHADO DE 

PESSOA MAIOR  _____________________________________________________ , nascido aos 

/ Natural de  _______________________________________  portador do RG. 

N.'  __________________________ e CPF  _____________________ residente e 

domiciliado(Rua/Av.)_______________________________________________ n°_, Cidade de 
 ________________________________________ sob a minha total responsabilidade. P  

tanto, segue o presente documento autenticado e reconhecido.. 

Nestes termos, 

 ___________________________________________ t 

(Pai-Mãe), Tutor, Curador ou Guardião.  

RG/CPF 
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ANEXO II DA PORTARIA Nº 03/2018-GAB DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

 
 
 

 

ESTE ESTABELECIMENTO 

FOI AUTUADO E/OU 

INTERDITADO POR 

VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

PREVISTAS NO ECA. 

(PORTARIA N.003/GAB/201k_ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  Nº 36/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, nos 
feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de 
AGOSTO/2018, como abaixo relacionado: 

 
DATA DIA DA 

SEMANA 
OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.08.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
02.08.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
03.08.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
04.08.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
05.08.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
06.08.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
07.08.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
08.08.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
09.08.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
10.08.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
11.08.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
12.08.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
13.08.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
14.08.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
15.08.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
16.08.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
17.08.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
18.08.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
19.08.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
20.08.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
21.08.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
22.08.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
23.08.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
24.08.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
25.08.2018 Sábado Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
26.08.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
27.08.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
28.08.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
29.08.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
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30.08.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
31.08.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 22 de agosto de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 40/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de SETEMBRO/2018 como abaixo relacionado: 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

31/08/18 (19h) 
a 
03/09/18 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de 
Barros 
(1ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 
 

Élcio Alves Antônio dos Santos 

06/09/18 (19h) 
a 
10/09/18 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Marcos Luciano Elly Francisco José 
Medeiros Menezes 

14/09/18 (19h) 
a 
17/09/18 (12h) 
e 
18/09/18 (19h) 
a 
20/09/18 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
 (3ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Maria Josiane da 
Silva Bertoldo 

Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

21/09/18 (19h) 
a 
24/09/18 (12h) 
 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
 (4ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Marlene Staut 
Romera Antônio dos Santos 

28/09/18 (19h) 
a 
01/10/18 (12h) 
 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Rafael Mendes da 
Silva 

Francisco José 
Medeiros Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se 
à E. Corregedoria Geral da Justiça, à Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 22 de agosto de 2018.     
                               
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  Nº 41/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, nos 
feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de 
SETEMBRO/2018, como abaixo relacionado: 

 
DATA DIA DA 

SEMANA 
OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.09.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
02.09.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
03.09.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
04.09.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
05.09.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
06.09.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
07.09.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
08.09.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
09.09.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
10.09.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
11.09.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
12.09.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
13.09.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
14.09.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
15.09.2018 Sábado Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
16.09.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
17.09.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
18.09.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
19.09.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
20.09.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
21.09.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
22.09.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
23.09.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
24.09.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
25.09.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
26.09.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
27.09.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
28.09.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
29.09.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

Disponibilizado - 23/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10323 Caderno de Anexos - 37 de 40



30.09.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 22 de agosto de 2018. 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal- MT, no uso de suas atribuições legais,                              
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da jornada de trabalho e horário de expediente, dos 
servidores lotados na Vara Única e Cartório Distribuidor desta Comarca; 
 
RESOLVE: 
 
1 – Estabelecer horário da jornada de trabalho dos servidores lotados na Vara Única e no Cartório 
Distribuidor, de acordo com a Resolução nº 018/2014-DTP, na ordem abaixo elencada.  

 
LOTAÇÃO SERVIDOR(A) HORÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARA ÚNICA 

Rafael Mendes da Silva - 36926 08 horas 
das 10h às 19h  
intervalo de 01 horas 
das 11h às 13h 

Ana Aparecida Cebalho - Matrícula 1848 06 horas 
das 12h às 18h 

Bruna Chagas Bizelli - Matrícula 32572 06 horas 
das 13h às 19h 

Élcio Alves - Matrícula 3005 06 horas 
das 13h às 19h 

Hillary Sokoloski Luglio - 37599 06 horas 
das 13h às 19h 

Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 06 horas 
das 13h às 19h 

Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 
36988 

06 horas 
das 13h às 19h 

Marlene Staut Romera - Matrícula 12118 06 horas 
das 13h às 19h 

CENTRAL  
DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Remilson Fabio de Moraes - Matrícula 11140 08 horas 
das 09h às 19h  
intervalo de 02 horas 
das 11h às 13h 

 
Atente-se para o disposto no art. 9º, § 1º e 2º, da Resolução nº 018/2014-DTP:  
 
“Art. 9º Para efeito de cumprimento da jornada de trabalho, o intervalo intrajornada, ou seja, 
destinado a repouso e alimentação dos servidores, fica assim estabelecido:  
I - quinze (15) minutos para os servidores que cumprem jornada de seis horas diárias;  
II - duas (2) horas para os servidores que cumprem jornada de oito horas diárias, podendo ser 
reduzido, respeitando-se o limite mínimo de uma (1) hora;  
III - Para os servidores que cumprem jornada de quatro horas diárias, não haverá concessão de 
intervalo para repouso e alimentação.  
§ 1º Aos servidores que cumprem jornada de trabalho de seis horas diárias, não é permitido 
intervalo maior que o previsto no inciso I acima.  
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§ 2º O tempo de intervalo intrajornada não será computado na jornada de trabalho”. 
 
2 – Eventuais afastamentos dos servidores desta comarca, visando o aprimoramento e capacitação, e 
demais eventos relacionados ao Poder Judiciário, bem como, para tratamento de saúde e férias 
regulares, deverão apresentar requerimento no prazo legal.  
 
3 - Publique-se. 
 
Esta ordem de serviço entra em vigor na data da sua publicação. Remeta-se cópia para a 
Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 
 
Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 
 
Às providências. 
 
Sapezal/MT, 21 de agosto de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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